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Általános kiegészítések
A Szöveges beszámoló melléklet a Folklórfesztiválok Magyaroszági Szövetsége 2014.01.01.-től
2014.12.31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, az érvényben lévő adótörvények, valamint a 2011. évi
CLXXV. törvény (Civil tv.) szolgáltak.
A beszámolót és kiegészítő mellékletet összeállította: Stádium 2000 Szolgáltató Bt
A könyvelést végző személy neve:
Herendi Anikó
A könyvelést végző regisztrációs száma:
129843
A könyvvizsgálatot végző személy neve:
Könyvvizsgálatra nem kötelezett
1. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
Alakulás
Alakulás és bejegyzés kelte, száma:
A szervezet teljes neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Adószáma:

1991.10.29. Fővárosi Törvényszék, 01.PK.67196/1991/01
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
nincs
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
18034051-1-41

Szövetségünk országos szervezet, mely UNESCO NGO szervezet, a CIOFF (International Council of
Organizations of Folklore Festivals and Folk Art) tagja. Az 1970-ben alakult nemzetközi szövetségben
alakulásunk 1991. óta lát el szövetségünk országos képviseletet. Jellegénél fogva állandó szolgáltatási,
információs tevékenységet és statisztikai adatszolgáltatást végez tagjai és nemzetközi partnerei körében,
Alapfeladatok:
Szövetség tagjainak nyújtott állandó tanácsadási, belső kommunikációs tevékenységünk:
- Éves rendezvényterv összeállítása, a nemzetközi tagságból eredő adminisztratív elvárásoknak
megfelelően és határidőkkel. (A tárgyévet megelőző év jún. 1-ig.)
- Hazai és nemzetközi rendezvénykoordináció, civilkapcsolatok közvetítése.
- A rendezvényekről és cserekapcsolatokról kötelező szakmai és statisztikai jelentés.
- A programok nyomtatott és internetes formában való közzététele angol nyelven is.
- Statisztikai adatszolgáltatás
- Éves beszámoló (Annual report) magyar-angol nyelven.
- Közgyűléseken, szakmai fórumokon való részvétel.
- Érdekképviselet.
- Országos és nemzetközi civil ernyőszervezeti tevékenység (közös pályázatok, konferenciákon való
részvétel, nemzetközi hírlevelek (CID, IOV) megküldése, egyedi szakmai kapcsolatok kialakítása,
- szakmai referenciák, javaslatok kiadása
- szakmai fórumok, tapasztalatcserék, konferenciák, továbbképzések szervezése
- civil érdekvédelmi hálózat, partner kapcsolatok szervezése.
- Web lap naprakész fenntartása. (www.cioff.hu)
Az elnöki feladatokat Héra Istvánné látja el. Elérhetősége: 1125. Budapest, Béla király út 7/A
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2. A számviteli politika főbb vonásai
A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:
A mérleg fordulónapja:
2014. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2015.március 31.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
A könyvelés úgy lett kialakítva, hogy az „Egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete” (PK-142) nyomtatvány kitöltését maradéktalanul alátámassza.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése a Számviteli törvénynek megfelelően történik.
2014.évben készleteket nem tartott nyilván.
Az üzletrészek, kötvények nincsenek az egyesület tulajdonában, értékvesztést nem számolt el, tartalékok
nem képzett.
A devizában nyilvántartott tételeket a számlavezető bank középárfolyamán számolja el, 2014.12.31-én a
deviza készlet átértékelése az aktuális árfolyamon megtörtént.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett.
3. A egyesület valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Alap tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adófizetés
Adózott eredmény

Bázisév eFt
-2,613
556
0
0
-2,057

Tárgyév eFt
-1,376
78
0
0
-1,298

.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Pénztár
266
304
Bankbetétek
10,450
9,405
Pénzeszközök
10,716
9,709
Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Szja többlet befizetés
4
TB.kötelezettség többlet befizetés
0
EHO többlet befizetés
8
Követelések
12

1
8
0
9

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Szállítóknak tartozás
200
0
EHO kötelezettség
0
2
Követelések
200
2
Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):
2

Megnevezés
Előző évek beszerzése után elszámolt amortizáció
Tárgyévi beszerzés azonnali amortizációs elszámolása
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

Saját tőke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Induló tőke
Tőke változás (eredmény)
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

Összeg eFt
20
17
37

Bázisév eFt
0
12,658
0
0
-2,057
0
10,601

Tárgyév eFt
0
10,601
0
0
-1,298
0
9,303

Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, személyi jellegű ráfordítások,
juttatások a vezető tisztségviselők részére 227 e Ft, mely utazási költségtérítés és napidíj formájában került
kifizetésre.
A szervezet tárgyévben kapott támogatásainak felhasználását a beszámoló mellékletében részleteztük.
Egyéb kiegészítő információk:
Az egyesületnek 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Kelt: Budapest, 2015. május 22.

....................................
Héra Istvánné elnök
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