MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA

2016. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő
melléklete

Magyar Edzők Társasága
Mérleg kiegészítő melléklet
A Számviteli törvény előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges
magyarázatának elkészítését, hogy további információkkal alátámasztva hasznosítható,
megbízható összképet kapjon a társaság gazdálkodásáról.
A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatot is tartalmaz.
Általános rész
Társadalmi szervezet neve: Magyar Edzők Társasága
Székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
Adószáma: 18071322-2-42

A társaság rendelkezik a törvényben előírt szabályzatokkal, számviteli politikája a Számviteli
törvény és az Adótörvény figyelembevételével készült.
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel.
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés, 6-os, 7-es számlaosztályt nem alkalmazza..
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján készíti.
A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei:
- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
Az értékcsökkenés elszámolása az eszközök használatbavételekor – jövőbeni
maradványértékének megállapítása után - az Adótörvényben meghatározott kulcsok szerint
történik. A 100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti befektetett eszközöket egy összegben
azonnal költségként számolja el.
A leltár a fordulónapon mennyiségi felvétellel készült, fordulónap: december 31.
A társaság támogatói
Lehet az a magánszemély vagy szervezet aki (amely) a társaság alapszabályát magára nézve
nyilatkozatával elfogadja és a társaság működését anyagilag vagy más módon támogatja.
A társaság szervei:
- rendes közgyűlés
- rendkívüli közgyűlés
- elnökség
- társaság irodája

A társaság gazdálkodása és vagyona
A társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
- tagsági díjak
- állami támogatás
- magán és jogi személyek támogatásai
- pályázati bevételek
- egyéb bevételek

A mérleg adatait vizsgálva a tényszámokat az alábbiakban ismertetjük.
Eszközök: A tárgyi eszközök rovat értéke 168eFt.
A rövid lejáratú követelés 105 eFt .
A társaság pénzkészlete növekedett 2015. évhez képest értéke 11.002 eFt ebből:
- pénztár:
88 eFt
- bank:
384 eFt
- bank:
337 eFt
- EUR bank:
3.833 eFt
- betét lekötés:
6.360 eFt
Források:
Tárgyévi eredmény 2.654 eFt
Rövid lejáratú kötelezettség 505 eFt ami szállítói tartozásokból tevődik össze.

Tájékoztató információk:
A társaság 2016. évben 2 fő főállású munkavállalót foglalkoztatott.

Budapest, 2017.02.16.

Kandikó Nikolett
Készítette

