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Magyar Endre Andrásné 2018. október 28-tól
Fekete Erzsébet Zsuzsanna
18720332-1-13
13-02-0005223 (Budapest Környéki Törvényszék)

A társadalmi szervezet célja: a tárnoki népszokások feltárása, ápolása, dalkör működtetése, néptánc oktatása, amely magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi, fizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, magyarság tudatuk és szlovák identitásuk kialakulásának segítését. A Tárnokon lakó, tanuló, illetve a tárnoki néptánc együttesben és dalkörben
résztvevők népszokással, néptánccal és dalkinccsel való megismertetése, tudásuk fejlesztése,
megfelelő külföldi, belföldi szereplési lehetőség biztosítása számukra. A néptáncoktatás és dalkör tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, tehetséképesség kibontakozását elősegítő tevékenységek támogatása, táncházak rendezése. A koronavírus járvány miatt a
2021. évben is az Egyesület tevékenységét korlátozni kellett: a 4. hullám idején márciustól májusig nem működött, majd júniustól a maszkviselésre tekintettel fokozatosan újra működni kezdett, de elsősorban próbák voltak és táncházak, a fellépések száma nem volt jelentős.
Alapszabály kelte.
Bírósági bejegyzés kelte:
Jogerőre emelkedés kelte:
Közhasznúság kezdete:
Alapszabály módosítása

2008.03.06
2008.04.08
2008.04.22
2008.10.22
2018.10.27

Az Egyesület határozatlan időre alakult.
Számviteli politika fő vonásai
Beszámolás módja: 2021. évben egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a PK-742 számú nyomtatvány szerint
Választott eredmény-kimutatás típusa: "A" típusú összköltség eljáráson alapul.
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel, amelyben a bevételeket és kiadásokat elkülönítetten
támogatásonként mutatjuk be.
Beszámoló készítés időpontja: 2022. május 1., amelyet a Közgyűlés 2022. május 4-én fogadott
el. Az elfogadott közhasznúsági melléklet szerint a erőforrás ellátottsági mutatók és a társadalmi
támogatottság mutatók szerint az Egyesület közhasznúsága 2022. évben is megmaradt.
A számviteli törvény által előírt alapelvek érvényre jutnak.

1

Alkalmazott értékelési eljárások:
• Az Egyesület eszközeit és forrásait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerevezetk működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak szerint.
• értékvesztés, céltartalék képzés a tárgyévben nem volt.
Az egyes mérlegtételek értékelése, az alkalmazott amortizációs eljárások:
Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
A tárgyidőszakban immateriális, tárgyi eszközök és készletek nincsenek. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére nem történt.
Követelések
Követelések nem voltak.
Pénzeszközök
A pénzeszközök záró-értéke 1314 eFt volt, amelyből 1165 eFt volt a bankszámlán.
Aktív időbeli elhatárolás
Aktív időbeli elhatárolások nincsenek.
Saját tőke/ Jegyzett tőke/induló tőke
Az Egyesületnek induló tőkéje nem volt, a saját tőke összege az előző évek felhalmozott eredményéből (2663 eFt) és a tárgyévi gazdálkodás adózott eredményéből (-1390 eFt veszteség)
származik, összesen 1273 eFt.
Kötelezettségek
A társaságnak hátrasorolt valamint hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövidlejáratú kötelezettsége összege 41 eFt volt, amely adó és járulék tartozásból eredt.

Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások nincsenek.
A mérleg-főösszeg: 1314 eFt.
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az Egyesület közhasznú bevételei:
Tagdíj (a vírushelyzet miatt az Egyesület korlátozottan működött)
54 eFt
NAV SZJA 1%, mint civil támogatás 09.23-án
148 eFt
Egyéb bevétel
7 eFt
Bevételek összesen:
209 eFt
A járványhelyzetre, valamint arra a körülményre tekintettel, hogy a korábbi években kapott támogatást sem tudtuk teljes mértékben felhasználni, a 2021. évben nem pályáztunk és így nem
kaptunk költségvetési támogatást.
Az egyesület nem közhasznú bevétele nem volt. Közhasznú tevékenység eredményeként minden évben kapunk SZJA 1% támogatást is, amely a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójuk 1%-ának átirányításából ered.

2

Anyagjellegű ráfordítások összege 1168 eFt volt, amelyből 121 eFt volt az anyagköltség és
1047 eFt az igénybe vett szolgáltatás, jellemzően élőzene szolgáltatás költsége és a tánctanár
számla ellenében kifizetett tiszteletdíja.
Az ének- és a női táncpedagógust alkalmi munkavállalóként foglalkoztattuk, amely költsége
356 eFt volt és amelyhez 36 eFt bérjárulék kapcsolódott.
Értékcsökkenésként, értékvesztés a 2021. évben nem volt.
Az egyéb ráfordításként 39 eFt értékben számoltunk el, amely a 2022. évre megszűnt szakképzési hozzájárulás kivezetésével kapcsolatos.
A pénzügyi műveletek, rendkívüli bevételek és kiadások
A pénzügyi bevételek a kerekítés szabályai miatt nem érték el az 1 eFt-ot, pénzügyi kiadások
pedig nem voltak.
Tájékoztató adatok
A gazdasági társaságoknál alkalmazott elemzési eljárások, értékelések a közhasznú egyéb szervezeteknél nem értelmezhetők.

Közhasznú tevékenységünket a beszámolóhoz tartozó közhasznúsági melléklet támogatásonként tartalmazza. A tevékenységünk bemutatására, ismertetésére honlapot üzemeltetünk, (www.hajtoka.hu) és a Facebook-on is megtalálhatók vagyunk.
Tárnok, 2022. május 1.

Tóth Balázs
elnök
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