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Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 2020. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.) A vállalkozás bemutatása:

A szervezet neve: Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

A szervezet székhelye: 9026 Győr, Kálóczy tér 17

Közhasznusági fokozat: nem közhasznú

A szervezet célja szerinti besorolása: Kutatási tevékenység

A szervezet célja: Az Egyesülrt célja az európai normáknak megfelelő
környzeti és társadalmi felelősségvállalás felmérése
kutatása, erősítése, az ehhez kapcsolódó oktatás.
továbbkézés, amely lehet vállalaton belüli és vállalaton
kívüli oktatás különös tekintettel a környezettudatos
vállalatátirányitás és a vállalati felelősség követelményinek
betartására. Az egyesület tevékenységével elősegíti
a vállalat felelősségvállalás kultúrájának meghonosodásán
valamint a legjobb termékek, szolgáltatások elterjedésének
támogatásán kersztül Ahallgatokat bevoja a fenntarthatósággal 
kapcsolatos kutatásokba megvalósítja a gazdasági élet szereplőinek és a
és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának  erősítését.

A szervezet fő tevékenységi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

Az alapító okirat kelte:

A szervezet nyilvántartási száma: 0 8 - 0 2 - 0 0 6 2 2 7 8

A szervezet adószáma: 1 8 0 1 5 4 6 3 - 1 - 0 8

A szervezet statisztikai számjele: 1 8 0 1 5 4 6 3 7 4 9 0 5 2 9 0 8

Induló tőke:

A szervezet képviselői: Tarr Adrienn Gabriella

A szervezet könyvvizsgálója: -

2010.01.22
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Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 2020. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

2.) A számviteli politika főbb vonásai:

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel.
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
A beszámoló tartalma: - mérleg

- összköltség eljárásra épülő  eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
- közhaznúsági melléklet

A mérleg készítésének időpontja: - a tárgyévet követő év május 27.

A beszámolóban alkalmazott értékelési módok megfelelnek a számviteli törvényben megfogalmazott 
előírásoknak.

A készleteket év közben sem mennyiségben, sem értékben nem tartja nyilván. Így a készletek záró értékének
meghatározása a fordulónapra felvett leltárral történik, az utolsó beszerzési árak figyelembevételével.

A tárgyi eszközök nyilvántartása a számviteli törvénynek és a társasági adótörvénynek megfelelően történt. A
tárgyi eszközöknél a társasági adótörvény 2. Számú mellékletében előírt amortizációs kulcsokat alkalmaztuk, 
az elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírást nem változtattuk, az 200 eFt alatti eszközök értékét a 
használatba vételkor egyösszegben elszámoltuk terv szerinti értékcsökkenésként.

A tárgyévi értékcsökkenési leírás meghatározásához lineáris leírást alkalmaztunk.
A tárgyi eszközök esetében a maradványérték akkor minősül jelentősnek, ha összege az eszköz beszerzési 
árának 20%-át, de minimum 1.500 eFt-ot meghaladja. Az értékcsökkenési leírás évente legalább egyszer
elszámolásra kerül

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet
érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes 
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát.

A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 
20 %-ában határozzuk meg. 

3.) Mutatószámok a társaság vagyoni-pénzügyi és jövedelmi helyzetéről:

SAJÁT TŐKE
MÉRLEG FŐÖSSZEG

KÖTELEZETTSÉGEK
MÉRLEG FŐÖSSZEG

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
JEGYZETT TŐKE

FORGÓESZKÖZÖK
RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK

FORGÓESZKÖZÖK - KÉSZLETEK
RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK

%

SAJÁT TŐKE ARÁNY

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZARÁNYA

93,01

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁNAK MÉRTÉKE

0,00

LIKVIDITÁSI MUTATÓ I. 0,00

0,00

%

%

%0,00

%

LIKVIDITÁSI MUTATÓ II.
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II. MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

1.) Az eszközök és források a számviteli törvény előírásának megfelelő mérlegsoron kerültek kimutatásra. A 
     mérleg "előző év" és "tárgy időszak" oszlopában azonos tartalmú adatok szerepelnek, így azok az 
     elemzés során összehasonlíthatók.

2.) A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása eFt-ban:

megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

Immateriális javak
Műszaki berendezése, gépek
Egyéb berendezések, felszerelések
összesen:

3.) A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása eFt-ban:

megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

Immateriális javak
Műszaki berendezések, gépek
Egyéb berendezések, felszerelések
összesen:

4.) Tárgyidőszaki értékcsökkenési leírás meghatározása lineáris leírási kulcs alkalmazásával történt.

5.) Tárgyidőszakban értékvesztés elszámolására, illetve értékvesztés visszaírására nem került sor.

6.) A saját tőke az üzleti évben a tárgy évi eredmény ( -30eFt) összegével csökkent.

7.) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: az üzleti évben 57 eFt volt.

8.) Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása: az üzleti évben nem történt

9.) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: az üzleti évben nem történt.

10.) Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: az üzleti évben nem történt.

11.) Bevételek passzív időbeli elhatárolása: az üzleti évben nem történt

12.) Bevételek aktív időbeli elhatárolása: az üzleti évben nem történt.

13.) Tárgyévben központi, önkormányzati, nemzetközi támogatásban nem részesült.

14.) Tárgyidőszakban a szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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III. EREDMÉNY KIMUTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

1. A szervezet tárgy évben vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

2.) Az üzleti év során a bevételek, ráfordítások és költségek között nem szerepel olyan tétel ami elérte volna a 
számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1.) Az üzleti év során az átlagos állományi létszám 0 fő, részükre bér fizetés 0 eFt.
személyi jellegű kifizetés: 0 eFt.
bérjárulékok: 0 e Ft

2.) A szervezet képviseletére, a beszámoló aláírására a képviselő jogosult.

3.) A szervezet könyvelője: Molnárné Zsemlye Denissza
9028, Győr Tárogató u. 59/A
Könyvviteli tevékenység nyilvántartási száma: 196293

2021.05.27

Tarr Adrienn Gabriella
a szervezet képviselője
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