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……………………….
az Egyesület vezetője
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A TAIKO Hungary Japándob Egyesület (továbbiakban Egyesület) a civil szervezetek
működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján alakult meg.
Alakulásának időpontja

: 2012.02.10.

Bejegyző végzés

: 2012.03.21. (61.044 / 2011 / 3)

Cél besorolása

: kulturális

Cél leírása

: a japán kultúra, azon belül is a japándob (TAIKO)
megismerése és megszerettetése, tanítása és terjesztése

Közhasznúság foka

: közhasznú

Alakuló tőke

: 0 Ft

Az Egyesület székhelye

: 1044 BUDAPEST, Megyeri út 116/A 4/13

Az Egyesület beszámolóját Interneten közzéteszi: www.taiko-hungary.hu
A beszámoló aláírásáért felelős személy:
STARK ERZSÉBET
1044 Budapest, Megyeri út 116/A 4/13

A számviteli politika rövid ismertetése:
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer a 2000. évi C. törvény (számviteli
törvény.
Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának készítési időpontja a tárgyévet követő
május 15.-e.
Az Egyesület eredménykimutatását összköltségeljárással készíti.
Az eszközöknél és a forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások megfelelnek a számviteli
törvényben foglaltaknak.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és a könyvvezetés a számviteli alapelvek
betartásával történik.
Az Egyesület a beszámolójának független könyvvizsgáló jelentéssel történő alátámasztása
nem kötelező.
Az Egyesületnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős
személy:
PÁLFY PÉTER
2081 PILISCSABA, Domb u. 3.
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169330
A befektetett eszközöknél értékhelyesbítés elszámolására nem került sor.
Értékelési előírásokból származó társasági adót módosító tétel nem volt.
Az Egyesület készletnyilvántartást nem vezet, beszerzéseit közvetlenül költségként számolja
el. Év végén tételes leltárt készít.
Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközre nincs szüksége az Egyesületnek, veszélyes
hulladékot nem használ, nem tárol. Az Egyesület az adóévben környezetvédelemmel
kapcsolatosan céltartalékot nem képzett.
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségei nincsenek.
Környezetre káros anyagok a készleten nem találhatóak.
Deviza, valuta készlettel az Egyesület nem rendelkezik.
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II. SPECIFIKUS RÉSZ
Értékelési eljárások konkrét leírása
A tárgyi eszközök értékelése közvetlen előállítási önköltségen, illetve tényleges beszerzési
áron történik.
Az 100 e Ft alatti tárgyi eszközeit a beszerzéskor közvetlenül értékcsökkenésként számolja el.
A kisértékű tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezet.
Az értékcsökkenési leírás az élettartam alapján meghatározott társaságiadó-törvény szerinti
amortizációs kulcsok alkalmazásával, bruttó értéket alapul véve, lineáris leírási módszerrel
kerül elszámolásra a használatbavétel napjától.
A 200 e Ft alatti tárgyi eszközöknél az Egyesület egyedileg megállapított leírási kulcsot
alkalmaz, amennyiben a tárgyi eszköz fokozott használata ezt indokolja.
Az immateriális javak értékelése közvetlen előállítási önköltségen, illetve tényleges
beszerzési áron történik.
Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel napjától az egyedileg megállapított használati
idő alapján kerül elszámolásra a számviteli törvényben meghatározott korlátozások
figyelembe vételével.
A befektetett pénzügyi eszközök a számviteli törvényben meghatározottak szerint, valós
értéken értékelődtek.
A vásárolt készletek az utolsó beszerzések tényleges beszerzési árán értékelődtek.
A követelések valós értéken értékelődtek, melyek között csak elismert követelések
szerepelnek.
Az értékpapírok a számviteli törvényben meghatározottak szerint, valós értéken értékelődtek.
A pénzeszközök nyilvántartási értéken szerepelnek.
Aktív időbeli elhatárolásként a számviteli törvény előírásai szerinti gazdasági események
kerültek elszámolásra és kimutatásra.
- 2019. évben jelentkező, de 2018-as évet érintő bevételek: 1 ezer forint
- 2018. évben jelentkező, de 2019-es évet érintő költségek: 33 ezer forint
A saját tőke értékelése nyilvántartás szerinti értéken történt.
Céltartalék képzésére sor került, a jövő évi tervezett beruházásokra 1.800 ezer forint értékben.
A kötelezettségek értékelése valós értéken történt.
Passzív időbeli elhatárolásként a számviteli törvény előírásai szerinti gazdasági események
kerültek elszámolásra és kimutatásra.
- 2018. évben jelentkező, de 2019-es évet érintő bevételek 338 ezer forint
- 2019. évben jelentkező, 2018-as évet érintő költségek: 8 ezer forint
Az Egyesület 2018-ban állami támogatást kapott, a személyi jövedelemadó törvény szerinti
felajánlott 1%-okból 158.056 Ft.
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Az Egyesület 2018-ban exporttámogatás címén nem kapott összeget.
Kutatás-fejlesztési tevékenységet az Egyesület 2018-ban nem végzett.

Tárgyi eszközök részletezése
Megnevezés

Évközi
Évközi
Értéknövekedés csökkenés csökkenés
0
163
0
3
0
636
0
636
0
799
0
639

Jan 1 nyitó

Egyéb berend., felsz., járművek
Kisértékű eszközök
Tárgyi eszközök összesen

Dec 31.
Záró
160
0
160

Követelések összetétele
Megnevezés
Költségvetéssel szenbeni követelések
Áruszállításból és szolgáltatásból származó köv.
Összesen

Érték (eFt)
0
392
392

Arány (%)
0
100
100

Az Egyesületnek kapcsolt vállalkozással szembeni követelése, tartósan adott kölcsöne nem
volt.

Pénzeszközök összetétele
Megnevezés
HUF pénztár
MAGNET Bank
Összesen

Érték (eFt)
0
4214
4214

Arány (%)
0
100
100

Érték (eFt)
2360
101
2461

Arány (%)
96
4
100

Érték (eFt)
0
193
193
193

Arány (%)
0
100
100
100

Saját tőke összetétele
Megnevezés
Tőketartalék
Közhasznú eredmény
Összesen

A saját tőke év közben nem változott.

Kötelezettségek összetétele
Megnevezés
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Kölcsönök
Összesen

Az Egyesületnek kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettsége nem volt.
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A hosszú lejáratú kötelezettségek között nincs 5 évnél hosszabb idejű kötelezettség.
Az Egyesületnek függő és biztos jövőbeni kötelezettségvállalási nincsenek.
Az Egyesületnek jövőbeni jelentős pénzügyi kötelezettségei nincsenek.
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III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
Létszám- és kereseti adatok állománycsoportonként
Megnevezés

Összesen
0

Létszám (fő)
Fizikai dolgozók

Szellemi
dolgozók

0
0
0

Létszám
Bruttó bér
Egyéb kifizetés

Összesen (fő,
eFt)
0
0
0

0
0
0

Az Egyesület vezető tisztségviselőjének 2018. évi járandóságai:
Nem került folyósításra!

Az Egyesület vezető tisztségviselőjének 2018. évben nyújtott kölcsön és előleg
összege:
Nem került folyósításra!

Az Egyesület 2018. évi bevételeinek csoportosítása
A.) Közhasznú bevételek (összesen: 12.116 ezer Ft)
- kapott támogatás magánszemélyektől: 0 ezer Ft
- kapott támogatás vállalkozásoktól: 14 ezer Ft
- tagdíj bevétel: 959 ezer Ft
- tanfolyam bevétel: 7.664 ezer Ft
- koncert bevétel: 3.313 ezer Ft
- pénzügyi műveletek bevétele: 8 ezer Ft
- SZJA 1%: 158 ezer Ft
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele:
Nem végzett a szervezet vállalkozási tevékenységet!

Az év közben elszámolt értékcsökkenés fajtái
ÉCS fajtái
Egy összegű
Lineáris
ÖSSZESEN

Összeg (EFt)
636
3
639

Az Egyesületnél év közben értékvesztés nem került elszámolásra.

Az Egyesület export adatainak csoportosítása
Nem végzett export tevékenységet!
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Az Egyesület import adatainak csoportosítása
Import összesen
Termék import
EU-n kívüli országokból
EU országokból
Németország

257
adatok ezer forintban
257
Szolgáltatás import
257
257

EU-n kívüli országokból
EU országokból

-

Társasági adó számításának levezetése
Az Egyesületnek nem volt vállalkozási bevétele, így nem keletkezett társasági adó befizetési
kötelezettsége!
Az Egyesületnek a mérlegben nem szereplő, de a tényleges pénzügyi helyzet megítéléséhez
szükséges jelentős pénzügyi kötelezettségei nincsenek.
Az Egyesületnél év közben, ellenőrzés során jelentős hibát nem tártak fel.

Kelt: Budapest, 2019. május 3.
………………………..
az Egyesület vezetője
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