Adószám: 198380843-1-19

„Musical-re hangolva” Egyesület
8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7.

Kiegészítő melléklet

2014. május 22.

1. Általános jellemzők
Cégadatok
Név: „Musical-re hangolva” Egyesület
Adószáma: 198380843-1-19
KSH száma: 198380843-9133-231-19
Közhasznúsági bírósági nyilvántartási száma: 2.750, bejegyezve 2007. február 5.
Alapszabály kelte: 2006. december 1.
Az Egyesület célja és tevékenysége: A musical, mint műfaj, a művészeti-, előadói
tevékenység és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak és tevékenységek gyakorlása,
megismertetése, oktatása és széleskörű elterjesztése kurzusok, oktatási egységek, zenei-, és
tánctáborok szervezésével és lebonyolításával a hazai és nemzetközi résztvevők számára,
Tehetséggondozás, a musical népszerűsítése.
Székhelye: 8100 Várpalota, Felsőinkám u.7. II/9.
Az Egyesület alapelvei:
A fenti célok elérése érdekében mindenki számára biztosítja a lehetőséget a művészeti és
kulturális területek iránt.
Az Egyesület gazdálkodása:
Az egyesület gazdálkodásának pénzügyi alapját a tagdíj, a támogatások és bizonyos esetekben
célirányos pályázati bevételek képezik.

Beszámoló aláírására jogosult neve: Szabó Szilvia
Az egyesület alapszabálya mindenre kiterjed, amelyet az egyesületi tagok elfogadtak.
Számviteli rendszer
Könyvvezetés pénzneme: forint
Könyvelési rend:
kettős könyvvitel
Üzleti év:
2013. január 1-től 2013. december 31-ig
Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata: „A”
Mérleg változata:
„A”
Mérleg készítés időpontja: 2014. május 22.
A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása:
felvett új tételek nincsenek
Eredmény kimutatás tagolása: felvett új tételek nincsenek
A számviteli alapelveket jellemző előírások:
Az éves zárás, az arról készített elszámolás előírásszerű, következetes.
Az óvatosság elve és a valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve
mellett alkalmazzuk.
A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely az egyesület
egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek

megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja alá a
jelentés szerinti tartalomban.

2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredmény kimutatáshoz
Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: 2014. február 1.
A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.
Az értékelés módja egyedi.
Az értékcsökkenés elszámolásának módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az
aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente.
2013-ban elszámolt értékcsökkenés: 458 e Ft.
A mutatószámok a melléklet részét képezik.
Készletek, áruk nincsenek.

Pénzeszközök:
Tartalma: - pénztár
- bankszámla
Értékelése: Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év első
munkanapja.
A nyilvántartási érték a könyvi érték.
Az értékelés módja: egyedi.
Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.
Hátrasorolt kötelezettség 2013-ban nem volt.
Hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.
Rövidlejáratú kötelezettségek: 22 eFt.
Tartalma: a mérleg fordulónap után fizetendő járulékok, adók
a mérleg fordulónap után fizetendő szállítói tartozások
Mutatóit a melléklet tartalmazza.
Saját tőke
Tartalma: jegyzett tőke
eredmény tartalék
mérleg szerinti eredmény
Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január utolsó munkanapja
A nyilvántartás alapja a könyvi érték
Állománya egyeztetéssel igazolt
Mutatóit a melléklet tartalmazza.

Magyarázatok az eredmény kimutatáshoz
Egyesületi bevételek
Tartalma: - belföldi,
egyéb
Az egyesület összes közhasznú tevékenység bevétele 6.361 e Ft, amelyet a közhasznúsági
jelentés tartalmaz.
Költségek:
Tartalma: - költségek
- egyéb ráfordítások
- elszámolt értékcsökkenés
Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték
Szokásos mértéke a számviteli politika szerint
Típusa összköltségi bontásban, a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek.
Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.
Eredmény elszámolások
Tartalma: üzleti eredmény
Egyéb eredmények
Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték
Állománya elszámolással igazolt.
Mutatóit a melléklet tartalmazza.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez.
Kiegészítő adatok
2013 évben a társaság működésében, székhelyében, telephelyében változások nem történtek.
Az egyesület Szabó Szilviát alkalmazza, bérét, járulékait határidőben befizeti
Üzleti jelentési kötelezettsége nincs.

Várpalota, 2014.május 22.

Szabó Szilvia egyesületi elnök

