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A egyesület tagiai:
Az égyestileteti Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Alapszabályában nyilvántartott
alapitő tagok (17 fő) alapították.

A tagok belfoldi magányszemélyek, illetve

1

fő külföldi magánszemély.

Az egyesület elnöke Nyáry Éva.
Az

e

gye stil etnek tár gyi dő s z akban nem vo

lt alkalmazottja.

Számviteli politika fő vonásai:

A

számviteli politika célja' hogy az egyesületnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon,
amel1mek alap1án megbízható és valós információt tartalmazőközhasznu egyszenísített éves
beszámoló áilítható órr"., és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetoi döntések
számár a is alkalmas információ s bázisul szolgá|.

Alkalmazott értékelésieljárások bemutatása:
értékcsokkenéseaz egyedi értékeléselwe alapján, a
hasznéúat várható idejét frgyelembe véve kialakított lineáris kulcsokkal kerül megállapításra.
Értékcsokkenést azüzembe helyezés napjától' a kivezetés napjáig számolunk el'

Az immateriális javak'

és tárgyi eszközök

Egyszerűsített értékcsökkenés elszámolása:

Ft egyedi beszerzési, előállítási értéka|atti tárgyi edzközök beszerzési vagy
eloállítási költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben

Az

100.000,-

e1számoljuk.

A beszámoló készítésformája:

Az

egyesüIet 2OI4. évről ,,A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
.gyr"ór,irít.tt éves beszárrroló" -t készít.(Az egyesület 2OI4 évben részben még közhasznú
egyesületként működött)

A

főkönyvi számlákon nyilvántartott tételek a hatályos adó- és számviteli szabályok

figyelembevételével lettek elszámolva.

Eszközök válltozá
Megnevezés
Marshal bot
SzámítástechnikaÍ
eszközök
Díszkard tok
Marshal bot tok
esvéb eszkiizök

^

bruttó érték
68 500

osszesen

Nettó éÉék

Ertékcsökkenés
68 500

462726

331
22
15
31
468

22 500
15 000
31 093
599 819

0

026
500
000
093
119

131 700
0
0
0
131 700

A készlet változász
Z1I4-benvásárolt készletből a december 31-i leltárral a\átélmasztott nyilvántatási érték833
eFt. Az elszámolt BrÁgÉ1041 eFt.
Követelések:
A követelések között

az Önkormányzattal szemben fennálló követelés taláLható.

Kiitelezettségek:
2014
858 eFt
108 eFt
34 eFt
0 eFt
1000 eft

Mesnevezés
Tasdii 2014
SZállítók
Társasági adó
Helvi adó
Osszesen

Bevételeit közhasznútevékenység illetve vállalkozási tevékenységreszámolja el.
Kiadásait szintén közhasznú tevékenységilletve vállalkozási tevékenységreszámolja el.
21I4-ben az egyesület váIlalkozási tevékenységet is folytatott. Az vállalkozási tevékenység
árbevétele 1310 eFt' ráfordítása 967 eFt volt. A vállalkozási eredménye 343 eFt, társasági
adó fizetési kötelezettsége 34 eFt.

Az egyesület2OI4 évi közhasznú bevétele tagdíjakbólál1. Költségei az egyesület

működtetésével kapcsolatos költségek.
Az egyesület2OI4 év közben kijelentkezett aközhasznú besorolásból; a továbbiakban nem
közhasznú egyesületként működik.
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