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1. Az egyesület általános bemutatása

Az egyesület 2004.05.19-én alakult, majd 2012. december 7.-én történő alapszabály 
módosításával a Zalaegerszegi Törvényszék Kny.20576/2004/0 sz.. végzésével 2012. 
december 14-én megszerezte a közhasznú jogállást.

Az egyesület jelenlegi tagjai és vezetősége:

Füle Jánosné elnök
Jager Lászlóné alelnök
Horváth Veronika alelnök
Természetes személyek 10-20 fő létszámmal, akik elfogadták az egyesület 
alapszabályát és tevékenyen részt vesznek az egyesület munkájában, valamint fizetik 
a tagdíjat.

Az egyesület alapítói vagyona:

Az induló vagyon, azaz alapítói vagyon a tagok belépési díjából, tagdíjából tevődik 
össze.
A tagdíjak mértéke:
1.200,- Ft/fő évente, melyek megfizetése egy vagy két részletben történik.

Az egyesület célja:

Az  egyesület  elsődleges  célja  a  népdalkincs  őrzése,  népdalkör  szervezése,  ezen
keresztül  a  kulturális  tevékenység  folytatása,  a  népi  kulturális  örökség  óvása,  a
mindezekkel  kapcsolatos  ismeretek,  élmények  valamennyi  generációhoz  való
eljuttatása. 

Az  egyesület  fesztiválokat,  kulturális  rendezvényeket,  más,  a  kultúrával  ötvözött
szabadidős rendezvényeket szervez.
Az  egyesület  támogathatja  a  kiemelkedő  tehetségeket,  emellett  a  népdal,  mint
kulturális  örökség  őrzésével  összefüggésben  bármilyen  egyéb rendezvényt  tarthat,
szervezhet.

Az egyesület sem közvetlenül sem közvetetten politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Vállalkozási  tevékenységet  csak  a  közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében,
azokat  nem  veszélyeztetve  végezhet.  Gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére köteles fordítani.
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2. A számviteli politika főbb vonásai

Az  egyesület  számviteli  politikával  rendelkezik.  A  számviteli  politika  által
szabályozottan  az  egyesület  egyszerűsített  éves  beszámolót  készít.  Tekintettel  a
közhasznú tevékenységre az eredménykimutatás csak tájékoztató jelleggel készül el.

A  mérlegben  az  eszköz  állományt  beszerzési  áron  értékeltük.  Értékvesztést
elszámolni  nem  kellett.  A  beszámolót  a  számviteli  törvény  előírásai  szerint
készítettük el, figyelembe véve az adótörvényben meghatározottakat.

A következő beszámolási időszaktól kezdődően a 100 E Ft alatti beszerzési értékű
eszközök egy összegben leírásra kerülnek.

A készleteket év közben nem tartjuk nyilván a főkönyvben. Az év végi készletérték
megállapítása leltárral történik.

3. Mérlegtételek értékelése

A mérlegbeszámoló, illetve eredménykimutatás egyes sorai kitöltésekor nem kellett
számolnunk  semmi  olyan  értékelési  módszerváltozással,  amely  a  korábbi  évek
adatainak értékelését befolyásolná.

Év közben olyan jellegű önellenőrzés, illetve hatósági ellenőrzés nem volt, amelynek
megállapítása  a  mérleg  megelőző  évhez  viszonyított  összehasonlíthatóságát
befolyásolta volna.

4. Egyéb megállapítások

A  vállalkozásnak  kapcsolt  vállalkozásai  nincsenek.  A  jelentős,  illetve  többségi
befolyással bíró tulajdonosi kör az átlagos bemutató fejezetben már rögzítésre került.

Jövedelmezőségi  mutatókat  okszerűen  nem  számoltunk,  mivel  a  társaság  nem
jövedelemértékelt.



5. A társaság eszközállománya

A befektetett eszközök nettó értéke év végén: 237 e Ft
A pénzeszközök értéke év végén: 132 e Ft
Az eszközök mérlegfőösszege év végén: 372e Ft

A követelések és kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak:

Követelések:

Vevők: 0,- Ft
Egyéb adók: 0,- Ft
Egyéb köv.: 3,- Ft

                              Összesen:                         3,- Ft

Kötelezettségek:

Szállítók:             0,- Ft
Egyéb adók:             0,- Ft
Rövid lejáratú köt.:            0,- Ft
TB kötelezettség:                  0,- Ft
Összesen:             0,- Ft
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