
 1

 
 
 
 

Cégjegyzék szám: 60057/2012  
Nyilvántartási szám: 1902. sorszám       
Adószám: 18399491-1-11 
 
Endresz Csoport Kulturális és Szabadidős Egyesület 
2903 Komárom, Kodály Zoltán u 3. 
 
 
 
 
 
 

2015. évi 
 

KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET 
 
 
 
 

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komárom, 2016. május 26.    ...................................... 



 2

ÁLTALÁNOS FEJEZET 

1.1 A vállalkozás bemutatása 

1.1.1 A vállalkozás szöveges bemutatása: 
A cég neve: Endresz Csoport Kulturális és Szabadid ős Egyesület
A cég rövid neve: Endresz Csoport Egyesület
Székhelye: 2903 Komárom, Kodály Zoltán u. 3
Az alapítás időpontja: 2013. március 30.
Működési forma: Egyesület

 
 

1.1.2 Az egyesület tagjai : 
 
                Alapítók (rendes tagok):  
 Arlett Tamás   Désvári Zoltán 
 Kustos László   Pintér Andrea  
 Nagy Levente   Könyves Tímea 
 Nagy Miklós József  Ollé Iván 
 Nagy Zoltán    Nagyné Tell Zsuzsanna 
   
   

• A tevékenység bevétele 
 ÉVES 

   ezer Ft 
 

% 
Alaptevékenység árbevétele 575 8,45 % 
Önkormányzati támogatás 5500 80,87 % 
Egyéb támogatás 606 8,91 % 
Egyéb bevétel 120 1,77 % 
NAV SZJA 1% 0 0 
Pénzügyi műveletek bevétele 0 0 
Rendkívüli bevétel 0 0 

Ö s s z e s e n : 6801                        100,00 

 

1.1.3 A társaság tevékenységének bemutatása 

 
TEÁOR száma M e g n e v e z é s e 

                           
  Kulturális tevékenység, sporttevékenység 

 Szabadidős és hobbitevékenység, oktatási tevékenység 

 Kutatási tevékenység 

  
 
 
              Az egyszerűsített éves beszámolót Arlett Tamás egyesületi elnök köteles aláírni. 
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1.2 Általános számviteli információk a vállalkozásról 

1.2.1 A számviteli politika fő vonásai, jellemzői 
 
Vállalkozásunk éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet 
is kell készítenie. 
A vállalkozás a számviteli politikáját összegszerűségben egyenletes eredményalakulási 
megfontolásból, céltól vezetetten alakította ki.  
Számviteli politikájában rögzítette, hogy: 
� a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzá 

kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza 
� a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza 
� a mérleg, a beszámoló elkészítésének határidejét a számviteli politikában február 28-ban 

határoztuk meg 
� az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználódási idő határozza meg 
� a cég a készleteiről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet 
� az értékcsökkenési leírás összegének meghatározása a hasznos élettartam alapján lineáris 

kulcs alapulvételével történik.  
�  

1.2.2 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer 
 
Az eszközöket könyv szerinti értéken értékeltük, nem alkalmaztuk befektetett eszközeinknél a 
piaci értékelést, nem alkalmaztuk továbbá a pénzügyi instrumentumoknál a valós értékelést. 
 

1.2.3 A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása 
 
Vállalkozásunk az alábbi számviteli szabályzatokkal rendelkezik: 

• Pénzkezelési szabályzat 
• Számviteli politika 

 

1.2.4 A mérleg formájának megválasztása 
 
 Egyesületünk Egyszerűsített éves beszámolót készít. 
 

1.2.5 Az eredménykimutatás formájának megválasztása 
 
Egyesületünk Egyszerűsített éves beszámoló egyéb szervezetekre vonatkozó 
Eredménykimutatását készíti.   
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1.2.6 Az értékcsökkenés számítás módszerei 
 
A tárgyi eszközök, és vagyoni értékű jogok után cégünk bruttó érték utáni lineáris 
értékcsökkenési számítási eljárást használ. A kis értékű eszközök értékhatárát a számviteli 
politikában 100 000 Ft-ban rögzítettük. Ezek után az értékcsökkenést egy összegben számoljuk 
el. 
 
Az alkalmazott főbb leírási kulcsok: 
 
 Épületek: 1-3% 
 Építmények: 1-5% 
 Üzemi gépek, berendezések: 14,5% 
 Egyéb gépek berendezések: 14,5% 
 Járművek: 20,0% 
 
 
 
 
1.2.8     Tájékoztató rész ( létszám-adatok) 

 
 

Tárgy évben foglalkoztatott alkalmazottak: 
 
               - átlagos statisztikai állományi létszám          0 fő     
                  
               - bérköltsége                                0    e Ft    
                                  
               - személyi jellegű kifizetések             0     e Ft                               
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2 Részletező fejezet 
 

2.1 Tárgyi eszközök 

2.1.1 A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása  
Megnevezés Bruttó érték

Immateriális javak
  - nyitó érték
  - növekedés
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány
Műszaki ber. gépek. járm.
  - nyitó érték 217
  - növekedés 301
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 518
Egyéb ber. felsz.
  - nyitó érték 296
  - növekedés 316
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 612
Tenyészállatok
  - nyitó érték
  - növekedés
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 0
Tárgyi eszközök összesen:
  - nyitó érték 513
  - növekedés 617
  - csökkenés 0
  - átsorolások 0
  - záró állomány 1 130 
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2.1.2 A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása  
 

Megnevezés Amortizáció

Immateriális javak
  - nyitó érték
  - növekedés
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 0
Műszaki ber. gépek. járm.
  - nyitó érték 167
  - növekedés 251
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 418
Egyéb ber. felsz.
  - nyitó érték 91
  - növekedés 83
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 174
Tenyészállatok
  - nyitó érték
  - növekedés
  - csökkenés
  - átsorolások
  - záró állomány 0
Tárgyi eszközök összesen:
  - nyitó érték 258
  - növekedés 334
  - csökkenés 0
  - átsorolások 0
  - záró állomány 592 
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2.2 Saját tőke 

2.2.1 A saját tőke változásának bemutatása 

D. Saját tőke Előző Tárgyév Változás

év EFt %

Tőkeváltozás/Eredmény 255 1 282 1 027 502,75%
0 0,00%
0 0,00%

Tárgyévi eredm.alaptev-ből 1 027 -12 -1 039 -1,17%
Tárgyévi eredmény Váll.tev.-ből
Lekötött tartalék 0 0,00%
Értékelési tartalék 0 0,00%

D. Saját tőke 1 282 1 270 -12 99,06% 
 

2.3 Bevételek 

2.3.1 A bevételek alakulása 

Bevételek alakulása Előző Tárgyév Változás

év EFt %

Támogatások 5 500 6 106 606 111,02%
Pályázat útján nyer támogatás 0 0,00%
Tagdíjból származó bevétel 120 120 0 100,00%
Pénzügyi műv. bevétele 1 -1 0,00%
Alaptevékenység  bevétele 1 391 575 -816 41,34%

Bevételek összesen: 7 012 6 801 -211 96,99% 
 

2.4 Költségek 

2.4.1 Költségek költség-nemenkénti bontásban 

A költségek költségnemenként: EFt Arány

1. Anyagköltség  (51) 883 12,96%
2. Anyagjellegű szolgáltatás (52) 5 563 81,65%
3.Egyéb szolgáltatás ( 53 ) 33 0,48%
4. Bérköltség (54) 0 0,00%
5. Egyéb személyi jellegű ktg (55) 0 0,00%
6. Járulékok (56) 0 0,00%
7. Értékcsökkenési leírás (57) 334 4,90%

Összesen: 6 813 100,00%  
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2.5 Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők 
bemutatása 

Megnevezés EFt.
Adózás előtti eredmény
Adóalap módosító tételek
Korábbi évek veszteségéből felhasználás -
(A tárgyévi felhasználás után még továbbvihető veszteség)
Várható kötelezettségekre a jövőbeni költségekre képzett adóévben ráfordításként elszámolt 
céltartalék +
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása miatt adóévben bevételként elszámolt 
összeg -
Számvviteli törvény szerint elszámolt 
 - terv szerinti értékcsökkenés +
 - terven felüli értékcsökkenés +
 - tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz könyv szerinti értéke 861 +
Adótörvény szerint:
 - adóévre elszámolható értékcsökkenés -
 - tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz számított nyilvántartási értéke -
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása az adóévben -
Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények, az 
önellenőrzési pótlék kivételével +
Elengedett - előző években adóalaot növelő tételként beállított, bevételként elszámolt ART és TB 
törvényekben előírt jögkövetkezmények -

Behajthatatlan követelésnek nem minősülő  adóévben elengedett követelés, hitelezési veszteség 
+

Behajthatatlannak minősülő követelés -
Adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás +
Adomány, támogatás igazolt összege -
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként vagy nettó 
árbevétel és bevétel csökkenésként elszámolt összeg +
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított nettó árbevételként, bevételként vagy költség, 
ráfordításként elszámolt összeg -
Kapott (járó) osztalék -
Szakképző iskolai tanuló kedvezménye -
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási kedvezménye -

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott - pénzügyileg rendezett - támogatás, átvállalt tartozás, 
eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt adóévben bevételként elszámolt összeg

-
Az iparűzési adóból az adóévben elismert levonható mérték -
Kis- és középvállalkozások által igénybe vett beruházási kedvezmény -
Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt 
vállalkozásnak fizetett kamat alapján elszámolt ráfordítás 50%-a +

Nem számlázott, utólag adott engedmény a késdelmi kamat arányos részét meghaladó összege
+

Egyéb adóalapot növelő tételek +
Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan 
kapcsolt vállalkozástól kapott kamat alapján elszámolt bevétel 50%-a -
Egyéb adóalapot csökkentő tételek -

Adózás alapját növel ő tételek összesen: 0
Adózás alapját csökkent ő tételek összesen: 0
Adózás alapját képz ő eredmény(különadó alap): 0

Minimum társ.adó alap: 0
Számított társasági adó 0

Fizetend ő adó 0
Adózott eredmény 0  

 
 


