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Jelen beszámoló a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3)
bekezdése alapján készült.

1.) Számviteli beszámoló csak a táblázat javított
A kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolójának
mérlege (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4.
sz. melléklete szerint), illetve eredmény-kimutatása (a Korm. rendelet 6. sz. melléklete
szerint). Illetve kiegészítı melléklete – a beszámoló mellékelve.

2.) A költségvetési támogatás felhasználása
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás ( önkorm +NCA )
Pályázati úton elnyert támogatás
Összes költségvetési támogatás

1.310 e Ft
2.000 e Ft
3.310 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai
31.977 e Ft
A költségvetési támogatás
• helyi önkormányzattól – 1.000.-eFt - teljes összege felhasználásra került, az
elszámolás az önkormányzat felé megtörtént.,
• Önkormányzati Minisztériumtól nyert 2.000 e Ft támogatás felhasználásra
került, az elszámolás megtörtént.
• NCA mőködési támogatásra nyert 310 eFt támogatás felhasználása
megtörtént, az elszámolás folyamatban.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület saját tıkéje a 2008. évi 10.375 e Ft-ról 2009. évben 5.569 e Ft-ra csökkent.
Az induló tıke 12 eFt volt, az évek során 10.363 eFt eredménytartalék képzıdött, 2009-ben a
közhasznú tevékenység eredménye – 4.806 eFt, ezek összegébıl alakult ki a saját tıke
5.569 eFt összege.
2008. év
2009 év eFt
A tétel megnevezése
Elızı év
Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
27.171
31.199
1. közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás
1.530
2.323
2. Pályázati úton elnyert tám.
7.270
2.000
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
22.095
22.041
4. Egyéb bevételek
285
791
5. Tagdíj
19
16
6. Nem cél szerinti bevétel
0
0
C. Összes bevétel
31.199
27.171
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
31.642
31.977
1. Anyagjellegő ráfordítások
28.947
30.111
2. Személyi jellegő ráfordítások
1.197
1.277
3. Értékcsökkenési leírás
136
78
4. Egyéb ráfordítás
1.362
87
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
0
0
6. Rendkívüli ráfordítások
0
424
F. Összes tevékenység költségei
31.642
31.977
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
-443
- 4.806
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A negatív eredményt az okozta, hogy az elızı évivel gyakorlatilag azonos költségekkel
szemben lényegesen kevesebb bevételt tudott elérni az egyesület.
Támogatóktól kapott bevételek
1. Tata Város Önkormányzata a közmővelıdési megállapodás keretében 1.000 e Ft-tal
támogatta a fesztivál megrendezését. Az egyesület az önkormányzatnak az összeg
felhasználásáról elszámolt.
2. Gazdasági társaságok az év során 900 e Ft támogatást ( adomány formájában, melyrıl az
egyesület adóigazolást adott ki ) nyújtottak.
3. Magánszemélyek által nyújtott adomány értéke 100 e Ft és az SZJA 1 %-a 13 e Ft volt.
2009-ban a Fesztivál lebonyolítására minden támogatás, adomány bevétele felhasználásra és
elszámolásra került.

4.) A célszerinti juttatások kimutatása
(„A közhasznú szervezet által célszerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem
pénzbeli szolgáltatás” )
Az Egyesület tevékenységének alapvetı célja, hogy minden év júniusának utolsó hétvégéjén
megrendezze Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztivált, ezzel
- színvonalas szórakozási lehetıséget nyújtson Tata város és a tatai kistérség lakóinak,
valamint idelátogató vendégeknek,
- teremtsen bemutatkozási lehetıséget a helyi mővészeknek,
- mutassa be Tata nevezetességeit,
- járuljon hozzá Tata hírnevének növeléséhez.
2009. június 26-28. közötti 3 nap 15 helyszínen a közel 150 programjával eleget tett a kitőzött
céloknak.
A térítésmentes rendezvényeket mintegy 150 ezer fı tekintette meg és több mint 700 fı
váltott jegyet a belépıdíjas programra..
A részletes ismertetést a jelentés 7. pontja tartalmazza.

5.) Kapott támogatások ( a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; )






Központi költségvetési szervtıl, illetve szerveitıl: 2.310 e Ft
Elkülönített állami pénzalaptól:
NEMLEGES
Helyi önkormányzattól :
1.000 e Ft
A kisebbségi települési önkormányzattól: NEMLEGES.
A települési önkormányzatok társulásától: NEMLEGES.

6.) Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások
NEMLEGES.
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7.) Tartalmi beszámoló
Egyesületünk 2009. évben immár 16. alkalommal rendezte meg a Víz, Zene, Virág
Fesztivált.
A rendezvény idén is betöltötte szerepét, és elérte azt a célt, amit az egyesület
kitőzött:hangulatával, sokszínőségével, szervezettségével felejthetetlen élményt nyújtott a
tataiak, a kistérség, a régió és az ország különbözı részeirıl idelátogatóknak és a külföldi
turistáknak, ezáltal növelve a város jó hírnevét.
Újdonság volt a fesztiválon, hogy vasárnap, mintegy megkoronázásaként a fesztiválnak, a
szabadtéri színpadra szerveztük az Experidance együttes Esszencia c. elıadását, mely
osztatlan sikert aratott a jegyet váltók körében.
A VÍZ jegyében zajlottak a hagyományos „vizes programok”: vitorlás és sárkányhajó
versenyek, jetski, regatta és motorcsónak bemutatók között megjelent a középkori
(reneszánsz) naszád is. Az esti lampionos vízi karnevál koronájaként szombaton tőzijátékot
ajándékoztunk az idelátogatóknak. Az Öreg-tó feletti légtérben Veres Zoltán mőrepülı
európa-bajnok, valamint az ejtıernyısök bemutatója szórakoztatatta a nagyszámú érdeklıdı
közönséget. A programok gazdag és rendkívül látványos eseménysorozata ismét a megszokott
sikert aratták.
A ZENE 4 színpadon jelent meg különféle mőfajokban. A várudvari és a kastélytéri
színpadon kívül az Építık parkjában és a borudvarban levı színpadon is szólt a zene
rendkívül széles választékkal. Néhány elıadó a sok közül: Benkó Dixiland Band, Keresztes
Ildikó, Di Naye Kapelye Klezmer Band, Palya Bea, Honvéd férfikar, Karen Carroll, Agócs
Gergely, Fenyı Miklós, Benkı László és Jankai Béla, Bhangra együttes és még sokan mások,
illetve fellépési lehetıséget kaptak a helyi és környékbeli zenei együttesek, kórusok és
szólisták is. Különleges élményt jelentett a 3 egyesített kórus ( a tatai Egressy Kórus,
Tatabánya Város Vegyeskara és a Dél-pesti Sonore Vegyeskar ) elıadásában a Haydn:
Évszakok oratóriuma.
A VIRÁG program egyik része szintén a nagy zeneszerzı, Haydn halálának
évfordulójához kötıdött. Az Esterházy kastélyban kiállított térkompozíciókat a zeneszerzı
elıtti tisztelgés ihlette. Ugyancsak itt volt kiállítása Szalai Mariann-nak „ Színek és
hangulatok a könyvtárszobában” címmel.
A virágkötı-shown az ifjú mesterek csillogtatták tudásukat.
A Török-kori átjáróban egyéni virágkötészeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklıdık „
Mesél az erdı” címmel.
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Ugyancsak az Esterházy kastélyban rendeztük meg azt a képzımővészeti kiállítást,
mely a tatai alkotók kiállításra válogatott alkotásait ölelte fel. A nagyon színvonalas
válogatás, valamint a kiállított virágkompozíciók nagy elismerést arattak a látogatók körében.
A képzımővészeti kiállítások sorát gyarapította a Tatáról elszármazott Zámbó Kornél
kiállítása a Kuny Domokos Múzeumban.
A zsőrizett termékeket forgalmazó úgynevezett kézmőves vásár és a tradicionális
kézmőves mesterségek megjelenítése az Esterházy Kastély elıtti téren a hagyományoknak
megfelelıen mutatta be kínálatát.
Az un. borudvar a hozzátartozó mősorokkal ( jégszobor faragás,

koncertek ) nagy

sikert arattak a borkedvelı és a borkultúrát közvetítı közönség körében.

Az Egyesület 2009-ban is a Városgazda Nonprofit Kft-t bízta meg a fesztivál ideje
alatt a köztisztasági feladatok ellátásával, illetve a fesztivál utáni nagytakarítással.

Az Egyesület az Önkormányzattal kötött Támogatási Szerzıdés alapján 1 millió Ft-t anyagi
juttatást kapott. Az adományozott összeg, a reklám- és

támogatói-, illetve pályázati

bevételek tették lehetıvé, hogy a fesztivál programjai – kivéve a szabadtéri színpadra
szervezett elıadást - ingyenesen volt látogatható. Az elnökség együttmőködve partnereivel
rendkívüli erıfeszítéseket tett, hogy a fesztivál mindenben megfeleljen a különféle
elıírásoknak, megteremtse a feltételeket ( döntıen anyagi ) ahhoz, hogy a vendégsereg
kulturáltan és biztonságosan szórakozhasson, és nem utolsósorban a fesztivál járuljon hozzá a
város jó hírének növeléséhez.
A gazdasági válság már az idei szponzori támogatásokban éreztette hatását, ami a
jövıben még inkább megmutatkozik. A pályázati lehetıségek is egyre szőkülnek.

A Fesztivál minısítése
Öt országos szakmai szövetség - a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (CIOFF), a
Magyarországi Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége, a Magyar Mővészeti Fesztiválok
Szövetsége, a Szabadtéri Színházak Szövetsége és a Magyar Fesztivál Szövetség - az Oktatási
és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Magyar Mővelıdési Intézet
és Képzımővészeti Lektorátus közremőködésével 2008 nyarán indította el a fesztiválok
minısítési Programját. A Program célja a fesztivál szakma önmeghatározása, definiálása és
egy átlátható, objektív fesztiváltámogatási rendszer megalapozása a hazai fesztiválok szakmai
besorolásának segítségével.
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2009-ben a Víz, Zene, Virág Fesztivált a Mővészeti fesztiválok kategóriában „jó”
minısítést ért el.

A 2009. évi fesztivál megrendezéséhez nyújtott támogatásért, együttmőködésért, mindennemő
segítségért ezúton is köszönetet mondok valamennyi partnerünknek.

Tata, 2010. március 22.
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2. A számviteli politika fı vonásai
Az Egyesület a tárgyév során bekövetkezett gazdasági eseményeket a törvényi elıírásoknak megfelelıen
elkészített saját belsı szabályzataival összhangban rögzíti a könyveiben, és mutatja ki a Közhasznú
Egyszerüsített Éves Beszámolójában.
A Számviteli törvény egyéb szervezetekre vonatkozó elıírásai szerinti Közhasznú Egyszerősített Éves
Beszámolót készít. Könyvvezetése kettıs.
A kapott támogatásokat, vagy pályázatokon elnyert összegeket a támogatóval megkötött szerzıdés
aláírásakor követelésként mutatja ki.
A közhasznú tevékenysége ellenértékérıl számlát állít ki, melyeket az alaptevékenységébıl származó
bevételeknek minısülnek.
Az Egyesület minden elnyert pályázati pénz felhasználását elkülönítetten kezeli, melyekrıl meghatározott
ideig elszámol az adományozóval.
A mérleg és eredménykimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben elıírt sémától.

2.
Az Egyesület az évi mérleg-fordulónapját nem változtatta meg.
Az Egyesület rendelkezik a kötelezıen elıírt szabályzatokkal, melyek a következık:
- Számviteli politika
- Leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Értékelési szabályzat
- Selejtezési szabályzat
Az egyesület az eszközök és források értékelési szabályzatában rögzíti a mérlegtételekhez kapcsolódó és azt
tovább részletezı eszköz-, forrásfajták értékelésének végrehajtási feladatait.
Az eszközök besorolása
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a mőködést
tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt
át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
Minısítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából
Lényegesség kritériumai
A lényegesség elve alapján lényegesnek minısül a beszámoló szempontjából minden olyan információ,
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
A jelentıs összegő hiba
Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során - ugyanazon évet
érintıen - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes
(elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha
a mérlegfıösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentıs
összegő hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba
Ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év
mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti),
tehát a saját tıke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékő hibának kell tekinteni, mert a már
korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek voltak.
A vevınként, adósonként kisösszegő követelések értéke
Azt tekintjük kisösszegő követelésnek, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem
haladja meg a követelés.
Amortizációs politika
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékbıl kell kiindulni.
Hasznos élettartam: az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó idıarányosan vagy
teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.
Maradványérték: a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában - a rendelkezésre
álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam
végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem
jelentıs. Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére
számított eszköz, üzembe helyezésének idıpontjában fellelhetı hasonló korú eszköz piaci értéke alapján
határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentıs, akkor
a maradványértéket nullának tekintjük.
Nem jelentıs a maradványérték ha annak értéke az éves értékcsökkenés értékével egyenlı vagy annál
alacsonyabb, illetve ha az kevesebb mint 100 E Ft, akkor az 100 E Ft-ot nem éri el. Nem jelentıs akkor sem,
ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétıl megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthetı, továbbá
ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthetı.
Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

3.
Alkalmazott leírási módszer(ek)
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát,
az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az
adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a
nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl
kell alkalmazni
Értékcsökkenés elszámolása
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100
ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy
elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A 2006ban vagy azt követıen beszerzett korábban még használatba nem vett eszközöknél a Tao Tv. 2. sz.
melléklete szerinti 33 % ill. 14,5 % tárgyi eszközök, ill. szellemi termék esetén az elnök döntése alapján az
eszközt 50 %-os értékcsökkenési leírással számoljuk el.
3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések (Az adatok ezer Ft-ban szerepelnek)
2008. év

Immateriális javak értéke
Tárgyi eszközök mérlegértéke
Készletek

2009. év

0

0

211

133

0
2008. év

Követelések
Vevı követelés
Pályázati támogatások
Szállítói túlfizetés
Egyéb követelés (Nyba,Mváll.,Madói.Szakképz.,Áfa)
Pénzeszközök
Forint pénztár
Forint betétszámla
Forint betétszámla, lekötött

0
2009. év

7 142
0
6 800
0
337

278
180
0
0
98

3 175
75
600
2 500

5 228
209
1 018
4 000

8
8

1
1

Aktív idıbeli elhatárolások
Költségek aktív idıbeli elhatárolása
A vevıkövetelés egy tételbıl tevıdik össze:
- melynek összege 180 E Ft
Egyéb követelés 98 E Ft. Mely a következı idıszaki áfa teszi ki.
Aktív idıbeli elhatárolás 1 E Ft, szoftver antivírus költségét tartalmazza.

A saját tıke értéke 5 569 E Ft az induló tıke 12 E Ft, eredménytartalék 10.363 E Ft és a 4 806 E Ft mérleg
szerinti veszteségbıl áll
2008 év

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállító
Kereset elszámolási számla
Költségvetés felé egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív idıbeli elhatárolások
Költségek passzív idıbeli elhatárolása
Befolyt bevételek elhat.
Halsztott támogatási bevételek

2009. év

0

0

159
65
58
36

71
71
0
0

3
3
0
0

0
0
0
0

4.
4. Bevételek , kiadások
2009. évben a bevételek összetételében következett be változás. Pályázati úton nyert támogatás 2 310 E Ft,
az önkormányzati támogatás 1.000 EFt, a közhasznú tevékenységbıl bevétele 22 041 E Ft.
2008 év
A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele 2-7 sorok
1. közhasznú célra, mőködésre kapott
támogatás /államháztartás más /
alrendszerétıl /
2. Pályázati úton elnyert tám.
3. Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétel
4. Egyéb bevételek
5. Tagdíj
6. Nem cél szerinti bevétel
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes tevékenység költségei
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

Elızı év

2009 év
E FT Tárgyév
31 199

E FT
27 171

1 530

2 013

7 270
22 095

2 310
22 041

285
19
0
31 199
31 641
28 947
1 197
136
1 362
0
0
31 642
-443

791
16
0
27 171
31 977
30 111
1 277
78
87
0
424
30 111
-4 806

Támogatóktól kapott bevételek
1. Tata Város Önkormányzata a közmővelıdési megállapodás keretében 1.000 E Ft-tal támogatta a fesztivál
megrendezését. Az egyesület az önkormányzatnak az összeg felhasználásáról elszámolt.
2. Gazdasági társaságok az év során 900 E Ft támogatást ( adomány formájában, melyrıl az egyesület
adóigazolást adott ki ) nyújtottak.
Támogató megnevezése:
Támogató Polg Mets hiv.Tata
Támogató Vértesi Erımő Zrt
Támogató ING.Bizt.
Támogató Maczkó és Nagy hímzı Kft.
Támogató Erste Bank Zrt.
Összes támogatás:

Támogatás összege:
Ft-ban

Támogatás
idıpontja:

1 000 000
100 000
100 000
200 000
500 000
1 900 000

2009.05.15.
2009.06.15.
2009.06.08.
2009.12.11.
2009.12.19.

3. Magánszemélyek által nyújtott adomány értéke 113 E Ft melybıl az SZJA 1 %-a 13 E Ft volt
4. Reklámszolgáltatás megvásárlásával a vállalkozások 8 185 E Ft-tal támogatták a fesztivál megrendezését.
5. A közhasznú bevételek között jelentıs összeget 12 105 E Ft - képvisel a részterületek szervezési jogának
átadásából származó bevétel.
6. jegyértékesítés bevétele 1 751 E Ft volt
2009-ban a Fesztivál lebonyolítására minden támogatás, adomány bevétele felhasználásra és elszámolásra
került.

5.
6. Költségek, ráfordítások:
2008. év
28 947

2009. év
30 111

471

357

0
54
55
0
362

22
26
0
219
90

4 040
135
782
2 813
72
236
2

4 496
0
887
3 340
0
257
12
0

24 084
104
122
2 600
722
1 039
8 730
747
1 560
444
240
1 983
1 164
4 629

24 960
143
75
851
1 689
3 716
11 209
786
960
400
502
1 826
1 320
1 483

352
62
214
76
0

298
2
214
82
0

1 197

1 277

677
677
0

707
707
0

Személyi jellegő egyéb kifizetések
Reprezentációs költség
Önkéntes tevékenységre
Kiküldetés díja
Bérjárulékok

278
58
217
0
242

336
75
250
11
234

Értékcsökkenési leírás

136

78

1 362

87

0
91
3
1 250

0
87
0
0
0

0

424

Anyagjellegő ráfordítás
Anyagköltség
Egy éven belül elhasználodó anyagi eszközök
Irodaszer, nyomtatvány
Virágdekoráció a fesztiválhoz
Közüzemi kts.
Egyéb anyagok ( dekoráció, zászló, pogácsa, stb )
Igénybe vett szolgáltatások
Szállítás, rakodás
Bérleti díjak
Hirdetés, reklám, propaganda
Karbantartás
Posta, telefon
Oktatás és továbbképzés költségei
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
Dekorációkészítés, grafikai munkák, fotó
Szponzori jutalék
Rendezvényszervezés, szaktanácsadás
İrzésvédelem, mentıszolgálat
Elıadói, tiszteletdíjak
Alvállalkozók
Őgyviteli szolgáltatás, szoftver készítés,
Tőzijáték
Légibemutató
Jogdíjak
Takarítás, sorompóállítás
Villany kivitelezési munkák.
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége
Hatósági díjak
Biztosítási díj
Bankköltség
Költségként elszámolt adók
Személyi jellegő ráfordítások
Bérköltség
Alkalmazott bére
Alkalmi foglalk.

Egyéb ráfordítás
Késpótlék, késedelmi kamat
Kulturális hozzájárulás
Kártérítés
Behajthatatlan követelés
Adók
Rendkívüli ráfordítás

Véglegesen átadott támogatás összege 20 E Ft a Természetes Életmód Alapítványnak
VIP belépıjegyek értéke 249 E Ft, valamint a paraván adományként átadása 155 E Ft

6.

6. Egyéb kiegészítések:
• A Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
• A Egyesületnél kezelésbe vett, a kincstári vagyont képzı eszközök nincsenek.
• A Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.
• A Egyesületnek visszafizetendı kötelezettsége nincs.
• A Egyesületnek pénzügyi helyzetét befolyásoló jövıbeni kötelezettsége nincs.
• A Egyesület környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi
költségek nem merültek fel.
• A Egyesület a mérlegbe és az eredmény-kimutatásba új tételt nem vett fel, tételeket nem vont össze.
• A Egyesületnél az elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításánál változás nem volt.
• A Egyesületnél értékhelyesbítés nem történt, az értékhelyesbítésnek nyitó értéke nem volt.
• A Egyesületnél tárgyévi ellenırzés jelentıs összegő hibát nem tárt fel.
• Az Egyesület 2009-ban egy teljes munkaidıs alkalmazottat foglalkoztatott július 6-ig.
7. Beszámolót készítette

A beszámolót Gulyás Irén
0006371.

regisztrált mérlegképes könyvelı készítette. Regisztrációs száma:

Tata, 2009.március 22.

Essısy András
elnök

" Az egyszerősített éves beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelı készítette."
" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

18609824-9133-529-11
Statisztikai számjel vagy adószám vagy bankszámlaszám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerősített éves beszámolója
2009
év

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
egyéb szervezet megnevezése

2890 Tata, Váralja u. 4.
címe

Keltezés: Tata, 2010. március 22.

Könyvelı: Gulyás Irén Reg.szám: 0006371

az egyéb szervezet képviselıje

18609824-9133-529-11

Statisztikai számjel vagy adószám vagy bankszámlaszám:

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
2890 Tata, Váralja u. 4.

Az egyéb szervezet:
Az egyéb szervezet címe:

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

2009

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

ÉV
adatok E Ft-ban

Ssz.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A tétel megnevezése
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.

b
Befektetett eszközök (2-5. sorok)
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZK. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
Forgóeszközök (7-10. sorok)
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök (AKTÍVÁK) összesen 1.+6.+11. sorok)
Saját tıke (14.-19. sorok)
INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE
TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL)

18

V.

19

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
VI. TEVÉKENYSÉGBİL

20
21
22
23
24

E.
F.
I.
II.
G.

25
Keltezés:

Céltartalékok
Kötelezettségek (22.-23. sorok)
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív idıbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
20.+21.+24. sor)

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

c

d

e

211

0

211

10317

133
133

0

5506

7142

278

3175
8
10536
10375
12
10806

5 228
1
5640
5569
12
10 363

0
0

-443

158

-4806

0

158
3

71
71
0

(13.10536

0

5640

Tata, 2010. március 22.

Könyvelı: Gulyás Irén Reg.szám: 0006371

az egyéb szervezet képviselıje

Statisztikai számjel vagy adószám vagy bankszámlaszám:
Az egyéb szervezet:
Az egyéb szervezet címe:

18609824-9133-529-11
Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
2890 Tata, Váralja u. 4.

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2009 ÉV
adatok E Ft-ban
Ssz.

A tétel megnevezése

a
1
2
3
4
5
6

A.
1.
a.
b.
c.
d.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2.
3.
4.
5.
B.
C.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
F.
G.
H.
I.
J.

32
33
34
35
36
37
38
39

A.
1.

2.
3.
B.

Keltezés:

b
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
alapítótól
központi költségvetéstıl
helyi önkormányzattól
egyéb
ebbıl 1%
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A.+B.)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (D.+E.)
Adózás elıtti eredmény (B.-E.)
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredménye (G.-H.)
Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
Tájékoztató adatok
Személyi jellegő ráfordítások
Bérköltség
ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
Személyi jellegő egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

Elızı év(ek)
módosításai

Elızı év
c
31199
1530

1000
530
29
7270
22095
19
285
0
31199
31642
28947
1197
136
1362
0

d
0
0

Tárgyév
e
27171
2013

0

0

1 000
1 013
13
2 310
22 041
16
791
0
27171
31977
30 111
1 277
78
87
0
424
0

31642
0

0
0

31977
0

0
-443

0
0

0
-4806

1197
677

0

1277
707

278
242
0

0
0

336
234
0

ebbıl: A Korm.rend. által 16.§(5) bek. szerint
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott
támogatás
Tata, 2010. március 22.
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