
Kieg6szit6 mel16klet

A kett6s k6nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 5ves besz各mol句紬oz

5s k6zhasznds縫i mellcklet6hez

2020.

I/.. Altal各nos r5sz

l ‥ A t各rsas綬bemutatdsa

A tarsas縫　　　　　　　　　　　　Bedekovich L6rinc N6pfoiskolai T各rsas縫

A tarsasag szekhelye　　　　　　　　5 126 J各szfenyszaru, Szent Istv各n utl.

A tarsas各g alapitds血rak 6ve:　　　　1 993

A t紅sas各g bejegyz6 hatdrozat各nak sz各ma: Pk.61 507/1 994/02

A t各rsasag k6zhaszndjogall森岳nak 6ve: 1998

A tdrsas各g fo tevekenys6ge Helyi es tersegi k6z6ssegek szervez6des6nek

Segitese.

A tarsas縫k6pviselet5re 6s c6gjegyzesre: Kovdes Belan5 Pet6 Magdolna eln6k jogosult

A tarrsas縫legfobb szerve:　　　　　K6zgy櫛6s mely a T各rsas毎minden鴨yさben

JOgOSult d6nteni.

A munkaltat6i jogok gyakorl句a:　　　Kovdes Beline Pet6 Magdolna eln6k

A tdrsasag tev5kenys6g6t Alapszabaly szerint v6gzi.

2.A sz各mviteli politika fobb von各sai

A beszamolasi k6teleze備S5蟹el kapcsolatos d6nt6sek

A t各rssag a 2000.g高i C. sz各mviteli t rveny valamint a kapcso16d6 479/201 6.(XII.28.)

Kom.rendelet szerint v5gzi szamviteli tev5kenys6get.

1. A besz各mo16 fom各ia: A kett6s k6nywitelt vezet6 egy5b szervezet egyszeriisitett 5ves

besz各mol句a 6s k6zhaszn心s各gi mellcklet

2. A besz各mo16 k6szftes6vel kapcsolatos id6pontok:

Uzleti 6v: aZ aZ id6tartam, melyr61 a beszalno16 k6sztil, mely megegyezik a naptin 6vvel.

A besz各mo16 fordu16napja:　　　2020.december 3 1

A besz各mo16 k5szitesenek id6pontja: aZ uZleti evet k6vet6 5v februa1 1.napja.

3. A k6nvvvezet5s m6dia:

A tarsasag eszk6zeir61 5s azok forr各sair6l, tOVal)b各a gazdasagi muveletekr6l a kett6s

k6nywezet6s keret6ben magyar nyelven biztositja hogy az eszk6z6kben 6s forr各sokban

bek6vetkezett valtozdsok a va16sagnak megfele16en, folyamatosan,釦tekinthet6en

ker櫨巧enek bemutatdsra.
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A tarsas各g altal keszitett besz各mo16 a kom各nyrendelet 3.sz壷ld mel16klete szerinti merlegb6l,

a 4.sz. mellcklete szerinti eredmenykimutatdsb61, Valanint t輩koztat6 adatokb61 5s a

k6zhasznds毎i mellckletekb61 a11.

A beszalno16 k6zz5teteli k6telezetts5get a tarsasag elektronikus血on teUesiti.

Az eszk6z6k 6s forrdsok besorolasallak es 6rtekelesenek szempontjai:

1. Az eszk6z6k besorol各s各nak szemDOntiai:

A tarsasag a Szdrnviteli t6rv6ny e16irdsa szerint :
-befcktetett eszk6z6k k6z6 soroUa azokat az eszk6z6ket, anelyek a tevekenys6get tart6san

egy 6ven tdl szolgaljck,

- forg6eszk6z6k k6ze soro巧a azokat az eszk6z6ket, amelyek a tevekenyseget nem tart6san

SZOlgalj蝕.

2.A forr各sok besorolまs各nak szempontjai:

- Sai at forrasokat: aZ ad6zott eredm5ny, Valanint a korabbi evek eredmeny5b61 keletkezett

T6kevaltozds k6pezi.

-idegen forrasokat: a魚zetesi hatむid6 mellett kapott k61cs6n, SZa11it6i 6s egyeb k6telezettseg

a此0函k

3.Az eszk6z6k 6rt5ke16se:

a. bekem15si ertek: aZ eSZk6z6k vdsdrldsakor a t5nyleges beszerz5si ar.

b. 6rtekcs6kken5si leir各s m6dszerei:

- a terveZett卸6kcs6kken6si leirds elszamolasdrlak alapja a targyi eszk6z6k aktivaldsi

細6ke, aZ aktivalds napjat61 id arinyosan a tervezett

leirdsi kulcsokat alkalmazva line誼is m6don,

- a 200.0000 Ft egyedi beszerz6si 5rtek ala血eszk6z 5rt6ket hasznalatbavetelkor

egy6sszegben szamo増a el a T各rsasag.

C. Ert6kvesztest nem szamolt el a T各rsasag.

4. Akt岬re:

a. Aktiv id6beli elhatarolasok:

Bev5telek, melyek a m6rleggel lez細id6szakra vonatkoznak, de csak a merlegford山6

napja utin esedekesek・

K61ts6gek, raforditasok, melyek a merlegfordu16t k6vet6 id6szakra sz証nolhat6k el.
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b. Passziv id6beli elhat各rolasok

Bevetelek, melyek a merlegfordu16 napia el机t befolytak, de a k6vetkez6 6v bevetelet

kepezik.

K61tsegek. r各forditdsok, melyek a merlegge=ez如evet terhelik, de csak a merleg

fordu16 napja utin meriilnek fel.

K61ts転ek. raford王tdsok ellent6telezesere kapott tamogatdsok k61tseggel, r社brditdssal

m6g nem ellent6telezett 6sszege.

A merlegford山6 napja 6s a merlegkeszites napja k6z6tt ismertte valt, lez細5vet terhe16

k61ts6gek.

Egy6b bev6telk6nt elszamolt halasztott bevetelek.

II. Speci創cus r6sz a m6rleghez kaDCSO16d6an.

II./1. T各rgvi eszk6z6k 6rt6kenek alakulasa:

A beszamolasi id6szakban beszerzett tdrgyi eszk6z6k aktivalva lettek, igy beruhazdsok

nem szerepelnek a m5rlegben.

A tdrgyi eszk6z6k 5rtekcs6kken6s6nek elsz血nolasa a sz細lViteli politik各ban r6gzitett

elvek 6s m6rt5kek szerint t6rtent.

II./2. Penzeszk6z6kb6l a hazip6nzt紅k6szlet:6rt6ke: 1.990.956.- Ft volt december 3 1.-en.

II./3. K6vetelese:13.843.- Ft a Waterlogic M.0. KFT-el szemben volt az 6v v6g5n..

II/4. Aktiv id6beli elhatarol各s: a WEB szolgaltatds 2021.5vre alh心z6d6 k61ts6geb61

keletkezett 1 6.590.- Ft 6rt6kben.

II/5.K6telezetts5象ek a 12. h. munkaberb6l , Valamint az azt terhe16 ad6k, 6s jdrulekok

NAV fe15 t6rten6 k6telezetts5geib61 keletkeztek.

II/6. Passziv id6beli elhat各rol各sok:

- a Dr各mapedag6giai Tfbor 2020. 6vre kapott Onkom各nyzati tamogatdsa nem le請

felhasznalva a koronavirusos j rvinyhelyzet miatt.

一aZ Eur6pai Uni6s GENOP t鉦lOgatdsb61 , 6s az 6ner6b61, Valamint a fot6mthely 6s a

T各rsas各g mtik6desi k61ts5geire kapott 2020. evi t各mogatdsb61 vdsdrolt tdrgyieszk6z6k
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el nem sz各molt 6rt6kcs6kkenes6nek megfele16en a bevetel cs6kkent6se.

II/7. Sajat t6ke: a 2020烏vi eredmenyb6l, Valamint a korabbi 5vek eredm5nyeb61 keletkezett.

III. Specifikus r6sz az eredm5ny-kimutat各shoz kapcso16d6an

A Tarsasag bev6tele kiza血)1ag k6zhasznd tev6kenysegb61 keletkezik, mivel vallalkozdsi .

tev5kenyseget egyaltalin nem vegez.

一　A besz各moldsi id6szakban a bevetel d6nt6 resze tamogat各sokb6l, adom各nyokb61

keletkezett.

-　A k6zhasznd tev6kenys6g nett6 arbev6tele kiadvinyok知さkesit6s5b6l,

l keletkezett.

A k6zhasznd tev6kenyseg r紡erditasai az al徹)biak szerint alakultak:

一anya剛l:
- anyagk61ts5gek

- igenybevett szolgaltatasok k61tsege:

○ ○egy6b szolgaltatdsok k61ts6ge:

-SZemelvi ielle如raforditdsokb6l:

-munkab6r k61ts5ge :

一egyeb sszemelyi j ellegti raforditdsok:

提教壇Ⅲ1ekok :

491 eFt

877 eFt

39 eFt

2.527 eFt

371 eFt

455　eFt

ーert5kcs6kkenesi leir各s :

- t6bb ev alatt elhaszna16d6 eszk6z6k tervszerinti 6rt5kcs6kkenese: 290 eFt

IV.Tai 5koztat6 kie蜜eszitesek:

1./ 1 fo munkav拙a16t alkalmaz a Tarsasag.egyeb廿gyintez6i munkak6rben..

2./ A T各rsasae　5 fos eln6ksege, 3 fos ellen6rz6 bizottsaga 6s 153 fos tagletsz各ma

. t各rsadalmi munkfban l細a el tev5kenyseget.

.3./ Jelent6s 6sszegti hib各k nem keletkeztek a Tarsas各gna1

4./ Vesz61yes hulladekok keze16sere vonatkoz6an a t各rsas縫az e16irt rendeleteknek

megfele16en jart el, a k6myezetvedelmi e16irdsokat betartotta.
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5 ・/ K6nyvvizsgalatra nem k6telezett a T紅sas祖

6./ A sz各mviteli szolgaltat各s v6gzesevel a K.P. START K6nyve16 Beteti Tdrsasagot

/ 5126. J各szfenyszaru Vasv各ri P各l庇15/ bizta meg a t各rsasag, melyen be皿a

k6nyvelest P各sztor Zsuzsama m6rlegk6pes k6nyve16 v6gzi・

Regisztrdei6s szalna: 148963

Jまszfenyszaru, 2021. febru各r Ol.

Kov各cs Belan6 Pet6

eln6k

n
〃
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