Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
I.

Az Egyesület bemutatása
Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: MHTE
Az Egyesület székhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/A.
Működési terület: Miskolc Megyei Jogú Város és vonzáskörzete
Jelvény: lila alapon tölgykoszorúban hegymászó csákány, középen havasi
gyopár, fent a csákány két oldalán H-E betűk, alul 19-60 /mint a jogelőd
alapításának éve
6.) Bélyegző: körbélyegző, szélén körben „Miskolci Helyiipari Természetbarát
Egyesület” felirat, középen havasi gyopár rajzolat
7.) Alapítás éve: 1972
8.) Az Egyesület alapítói: magánszemélyek
9.) Nyilvántartási szám: 05-02-0000464
10.) Országos azonosító: 0500/60464/1989/604641989
11.) Adószám: 19914365-1-05
12.) Statisztikai számjel: 19914365-9312-521-05
13.) Az Egyesület törvényes képviselője: Török István elnök
14.) Képviseleti jog gyakorlása: önálló
15.) Az Egyesület munkáját az Alapszabálynak megfelelően az Egyesület
elnöksége irányítja az elnök vezetésével
16.) Az Egyesület minden tisztségviselője társadalmi munkában végzi
tevékenységét
17.) Az Egyesület jogi személy
18.) Az Egyesület tevékenysége alapján sportegyesület
19.) Az Egyesület tevékenységének cél szerinti besorolása: sporttevékenység
20.) Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú
21.) Az Egyesület célja az alábbi tevékenységek végzése:
a.) Rendszeres természetjáró tevékenységnek túrákkal való biztosítása,
természetjáró versenyekre történő felkészítés, a természetjárás
egészségmegőrző és személyiségformáló szerepének valamint az ifjúság
fizikai-erkölcsi nevelésének érvényre juttatása.
b.) Felkelteni a természetjárás iránti érdeklődést, és tevékenységével annak
kielégítését elősegíteni.
c.) Szervezni és elősegíteni az élő és élettelen természeti értékek védelmét,
továbbá a biodiverzitás fenntartását.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

d.) A kulturális értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése.
II.

Az Egyesület gazdálkodása, a könyvvezetés módja, a beszámoló
készítés formája
1.) Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
2.) Beszámoló készítés formája: Egyszerűsített éves beszámoló
3.) Beszámoló részei:
a.) Egyszerűsített éves beszámoló mérleg
b.) Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatás
eljárással)
c.) Kiegészítő melléklet
d.) Közhasznúsági melléklet

(összköltség

4.) Az Egyesület gazdálkodására, könyvvezetésére, beszámoló készítésére
vonatkozó jogszabályok:
a.) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
b.) 2000. évi C. törvény a számvitelről,
c.) 479/2016. (XII.28.) Korm.rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
d.) 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
5.)
6.)
7.)
8.)

III.

A mérleg fordulónapja: december 31.
Könyvvizsgálati kötelezettség: az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett
Az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására az Egyesület elnöke jogosult
Értékcsökkenési leírás elszámolása:
a.) A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben,
mind a kapcsolódó analitikákban - évente, az üzleti év utolsó naptári
napjára elszámolva kerül sor. A tárgyévben kivezetett eszközök terv
szerinti törtévi értékcsökkenési leírása a kivezetéskor elszámolásra kerül.
b.) Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg, értékelés esetén a fordulónapi értékelés
keretében történik.
c.) A kisértékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, és tárgyi eszközök
bekerülési értéke értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra
kerül. Az azonnali leírásra az MHTE döntése szerint azon vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök esetében van lehetőség,
melyek egyedi bekerülési értéke a 200 eFt összeget nem haladja meg.

Az Egyesület Mérlegében szereplő adatok bemutatása

1.) Befektetett eszközök bruttó értékének, elszámolt értékcsökkenésének
bemutatása
a.) Immateriális javak bruttó értéke

ezer Ft

tárgyévi nyitó érték

13

tárgyévi növekedés

0

tárgyévi csökkenés

0

tárgyévi záró érték

13

b.) Immateriális javak értékcsökkenése
tárgyévi nyitó érték

13

tárgyévi növekedés

0

tárgyévi csökkenés

0

tárgyévi záró érték

13

c.) Immateriális javak nettó értéke (bruttó érték - értékcsökkenés)

0

2

2.) MÉRLEG
ESZKÖZÖK

ezer Ft

A. Befektetett eszközök

0

I. Immateriális javak

0

II. Tárgyi eszközök (nem rendelkezik az Egyesület Tárgyi eszközökkel)

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (nincs az Egyesület tulajdonában)

0

B. Forgóeszközök

2552

I. Készletek (nem rendelkezik az Egyesület készletekkel)

0

II. Követelések

0

III. Értékpapírok (nincs az Egyesület tulajdonában értékpapír)

0

IV. Pénzeszközök
Pénztár
Elszámolási betétszámla
C. Aktív időbeli elhatárolások (az Egyesület nem számolt el aktív időbeli
elhatárolást)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2552
249
2303
0

2552

FORRÁSOK
D. Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke (alapítói vagyona nincs az Egyesületnek)
II. Tőkeváltozás/eredmény

2540
0
1858

III. Lekötött tartalék (az Egyesület nem rendelkezik lekötött tartalékkal)

0

IV. Értékelési tartalék (az Egyesület nem számolt el értékelési tartalékot)

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

682

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből (az Egyesület nem folytat
vállalkozási tevékenységet)

0

E. Céltartalékok (az Egyesület nem képzett céltartalékot)

0

F. Kötelezettségek

11

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

11

G. Passzív időbeli elhatárolás

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1

2552

3

IV.

Az Egyesület Eredmény-kimutatásában szereplő adatok bemutatása
3.) EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

ezer Ft

1. Értékesítés nettó árbevétele (az Egyesületnek nem volt nettó árbevétele)

0

2. Aktívált saját teljesítmények értéke (az Egyesületnek nem volt aktívált
saját teljesítmény érték elszámolása)

0

3. Egyéb bevételek

6270

Szervezett túrák részvételi díj bevétel

5447

Támogatások

103

SZJA 1 %

118

Egyesületi tagdíj bevétel

381

Egyéb bevételek

221

4. Pénzügyi műveletek bevételei (az Egyesületnek nem volt pénzügyi
műveletek bevétele)

A) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

6270

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
5. Anyagjellegű ráfordítások

5465

Anyagköltség

306

Igénybe vett szolgáltatások

5128

Egyéb szolgáltatások

31

6. Személyi jellegű ráfordítások

5

Reprezentációs költség

5

7. Értékcsökkenési leírás (az Egyesületnek nem volt értékcsökkenési leírás
költsége)
8. Egyéb ráfordítás

0
118

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai (az Egyesületnek nem volt pénzügyi
műveletek ráfordítása)

B) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

5588

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

682

10. Adófizetési kötelezettség (az Egyesületnek nem volt adófizetési
kötelezettsége)

D) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

0

682

Miskolc, 2022. 02. 06.

Török István
elnök

4

