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2. A számviteli politika fő vonásai
Az Egyesület a tárgyév során bekövetkezett gazdasági eseményeket a törvényi előírásoknak megfelelően
elkészített saját belső szabályzataival összhangban rögzíti a könyveiben, és mutatja ki a Közhasznú
Egyszerüsített Éves Beszámolójában.
A Számviteli törvény egyéb szervezetekre vonatkozó előírásai szerinti Közhasznú Egyszerűsített Éves
Beszámolót készít. Könyvvezetése kettős.
A kapott támogatásokat, vagy pályázatokon elnyert összegeket a támogatóval megkötött szerződés
aláírásakor követelésként mutatja ki.
A közhasznú tevékenysége ellenértékéről számlát állít ki, melyeket az alaptevékenységéből származó
bevételeknek minősülnek.
Az Egyesület minden elnyert pályázati pénz felhasználását elkülönítetten kezeli, melyekről meghatározott
ideig elszámol az adományozóval.
A mérleg és eredménykimutatás tagolása nem tér el a Számviteli törvényben előírt sémától.
Az Egyesület az évi mérleg-fordulónapját nem változtatta meg.
Az Egyesület rendelkezik a kötelezően előírt szabályzatokkal, melyek a következők:
- Számviteli politika
- Leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Értékelési szabályzat

- Selejtezési szabályzat
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Az egyesület az eszközök és források értékelési szabályzatában rögzíti a mérlegtételekhez kapcsolódó és azt
tovább részletező eszköz-, forrásfajták értékelésének végrehajtási feladatait.
Az eszközök besorolása
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést
tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt
át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából
Lényegesség kritériumai
A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ,
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
A jelentős összegű hiba
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet
érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes
(előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha
a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős
összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba
Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év
mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti),
tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már
korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.
A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke
Azt tekintjük kisösszegű 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 értékből kell kiindulni.
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy
teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.
Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - 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 valószínűsíthetően nem
jelentős. Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére
számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján
határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor
a maradványértéket nullának tekintjük.
Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke az éves értékcsökkenés értékével egyenlő vagy annál
alacsonyabb, illetve ha az kevesebb mint 100 E Ft, akkor az 100 E Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem,
ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá
ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.
Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.
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Alkalmazott leírási módszer(ek)
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát,
az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az
adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a
nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől
kell alkalmazni
Értékcsökkenés elszámolása
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100
ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A 2006ban vagy azt követően 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)
2011. év

2012. év

Immateriális javak értéke

0

0

Tárgyi eszközök mérlegértéke

0

0

Befektetett pü.eszk
Készletek

0

629
0

Követelések

2011. év

Vevő követelés
Előleg
Szállítói túlfizetés
Egyéb követelés (Áfa, következő időszak)

Pénzeszközök
Forint pénztár
Forint betétszámla
Forint betétszámla, lekötött
Aktív időbeli elhatárolások
Költségek aktív időbeli elhatárolása

2012. év

236
15

133

0
221

0
133

484
49
434
0

108
7
101
0

0
0

0
0

Egyéb követelés 133 E Ft. Mely a következő időszaki áfa-ból áll.
Aktív időbeli elhatárolás 0 E Ft,
A saját tőke értéke -770 E Ft az induló tőke 12 E Ft, eredménytartalék - 90 E Ft és a 848 E Ft mérleg
szerinti nyereségből áll
2011 év

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállító
Kereset elszámolási számla
Költségvetés felé egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

2012. év

0

0

798
48
750
0

100
100

0

0

0
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4. Bevételek , kiadások
2012. évben a bevételek összetételében következett be változás.
Pályázati úton nyert támogatás Agrármarketing Centrum 2011.évi 2 100 E Ft.
Agrármarketing Centrum 2012.évi 2 849 E Ft.
Felhasználásra és elszámolásra kerültek.
2011 év
A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele 2-7 sorok
1. közhasznú célra, működésre kapott
támogatás /államháztartás más /
alrendszerétől /
2. Pályázati úton elnyert tám.
3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
4. Egyéb bevételek
5. Tagdíj
6. Nem cél szerinti bevétel
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes tevékenység költségei
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

Előző év

2012 év
E FT Tárgyév
1 607

E FT
7 986

669

37

0
820

4 949
1 060

92
26
0
1 607
9 134
7 641
1 128
56

1 902
38
0
7 986
7 138
6 203
235
700
0
0
7 138
848

0
0
9 134
7 527

Támogatóktól kapott bevételek
1. Gazdasági társaságok és magánszemélytől az év során 1 900 E Ft támogatást ( adomány formájában,
melyről az egyesület adóigazolást adott ki ) nyújtottak.
Támogató megnevezése:

Támogatás összege:
Ft-ban

Támogatás
időpontja:

Támogató E.ON
100 000
2012.06.01.
Támogató Güntner Kft.
100 000
2012.06.27.
Támogató Civil Zrt.
1 500 000
2012.07.16.
Támogató Alumechanik Kft
100 000
2012.07.26.
Támogató Essősy András
100 000
2012.09.05.
Összes támogatás:
1 900 000
5. Egyéb kiegészítések:
• A Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
• A Egyesületnél kezelésbe vett, a kincstári vagyont képző eszközök nincsenek.
• A Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.
• A Egyesületnek visszafizetendő kötelezettsége nincs.
• A Egyesületnek pénzügyi helyzetét befolyásoló jövőbeni 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 kerülő értékcsökkenés megállapításánál változás nem volt.
• A Egyesületnél értékhelyesbítés nem történt, az értékhelyesbítésnek nyitó értéke nem volt.
• A Egyesületnél tárgyévi ellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.
6. Tartalmi összefoglaló
Egyesületünk 2012. évben 19. alkalommal rendezte meg a Víz, Zene, Virág Fesztivált a Víz, Zene, Virág
Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együtt.
A rendezvény idén is betöltötte szerepét, és elérte azt a célt, amit az egyesület kitűzött: hangulatával,
sokszínűségével, szervezettségével felejthetetlen élményt nyújtott a tataiak, a kistérség, a régió és az ország

különböző részeiről idelátogatóknak és a külföldi turistáknak, ezáltal növelve a város jó hírnevét. A
fesztivál időközben nem csak a megye, de a régió, sőt az ország egyik kiemelt rendezvényévé vált.
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Fesztiválunk megszokott fundamentumai idén már új jelentéstartalommal is társultak, ennek fényében a VÍZ
a hagyományos programok mellett az ökológiai fenntarthatóság, a ZENE a társadalmi befogadás, a VIRÁG a
test-lelki harmónia és egészség téma köré építkezve jelenítette meg programelemeit.
A Fesztivál a megszokott színvonalas kínálat mellett elsősorban a ZENE programelemben tudott ismét
kiemelkedni, mivel jelentős hazai és külföldi előadók szórakoztatták a közönséget. (Magna Cum Laude,
Zagar, Bangó Margit, Shavale Fanfare stb.) Zenei programunkat hosszútávon igyekszünk a könnyűzenei
fesztiválok szintjére igazítani, mivel tapasztalataink szerint elsősorban ez jelenti a könnyen kommunikálható
vonzerőt.
Ezen túl kiemelt figyelmet szenteltünk a VIRÁG programelem megújításának, melyre több időt és energiát
fektettünk.
2012.-ben, az alapítói és a vonatkozó egyesületi határozat szerint a fesztivál gazdasági-pénzügyi
koordinációját a társszervező, a Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Kft. végezte. A sivatagi hőség, mely
extrém módon csapott le a városra sajnos a jegybevételeken is meglátszott, ezzel együtt a Kft. gazdálkodása
stabil. A VZK Nonprofit Kft-vel az Egyesület polgárjogi szerződés keretében működik együtt.
Az Egyesület ugyanakkor megtartotta a Borudvar rendezését, mely a fesztivál egyik legsikeresebb helyszíne
lett, a borok mellett a futball EB-döntőjét is itt nézhette a közönség. A rendezésre az Agrármarketing
Centrum biztosított támogatást, melyet az Egyesület rendben felhasznált és el is számolt. (A 2012.-es
mérleget növeli a 2011-es év AMC-s támogatásának átcsúszása és elszámolása.)
A gazdasági válság hatására a 2012-es évben a szponzori támogatásokban továbbra is érezhető a visszaesés.
Az állami pályázati lehetőségek is egyre szűkülnek. Az Egyesület az Önkormányzattal kötött Támogatási
Szerződés alapján 2 millió Ft-t visszatérítendő támogatást kapott. A fesztiválon jelképes 500 Ft-os
regisztrációval lehetett belépni. Az elnökség együttműködve partnereivel rendkívüli erőfeszítéseket tett,
hogy a fesztivál mindenben megfeleljen a különféle előírásoknak, megteremtse a feltételeket (döntően
anyagi) ahhoz, hogy a vendégsereg kulturáltan és biztonságosan szórakozhasson, és nem utolsósorban a
fesztivál járuljon hozzá a város jó hírének növeléséhez.
A 2012. évi fesztivál megrendezéséhez nyújtott támogatásért, együttműködésért, mindennemű segítségért
ezúton is köszönetet mondok valamennyi partnerünknek.
Tata, 2013.április 21.

Essősy András
elnök

4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelethez
Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú
egyéb szervezetnél
Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

a

b

c

A.

Befektetett eszközök
I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B.

Forgóeszközök

Előző év(ek)
módosítása
d
0

Tárgyév
e
629

629

720

241

236

133

484

108

720

870

Saját tőke

-78

770

I.

Induló tőke

12

12

II.

Tőkeváltozás

7 437

-90

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-7 527

848

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

798

100

798

100

720

870

I.

Készletek

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen
D.

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelethez
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetnél

Megnevezés
1. Értékesítés nettó árbevétele

Előző év
Alap.

Váll.

Korábbi év(ek)
Össz.

Alap.

Váll.

Össz.

Tárgyév
Alap.

Váll.

Össz.

820

820

1060

1060

761

761

6888

6888

761

761

6888

6888

4986

4986

2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati
761

669

1902

1902

26

26

38

38

1607

1607

7986

7986

7. Anyagjellegű ráfordítások

7649

7649

6203

6203

8. Személyi jellegű ráfordítások

1128

1128

235

235

56

56

0

0

301

301

700

700

9134

9134

7138

7138

-7527

-7527

848

848

-7527

-7527

848

848

= egyéb
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- támogatások
= alapítói
= központi költségvetési
= helyi önkormányzati
= egyéb
6. Tagdíjak
A. Összes bevétel (12+3+4+5+6)

9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai
12. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
I. Adófizetési kötelezettség
D. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)

