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EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete 

2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklet 

I. Általános rész 

1.  Egyéb szervezeti forma:   Egyesület 
 
2.  Alakulás időpontja, bírósági nyilvántartási száma 
 
 Bírósági nyilvántartásba vételének időpontja: 2007.10.02 
 Fővárosi Bíróság végzésének száma:  7.Pk.60.672/2007/2. 
 Bírósági nyilvántartási száma:   12681 
 
3.  Székhely:      1119. Budapest, Etele út 55. 
 
4.  Képviselő:      Takács Márta 
 
5.  Közhasznú jogállás:     Közhasznú 
 
6.  Egyesület alapításának célja:  
Az idős emberek minél szélesebb körének megteremteni a lehetőséget ahhoz, hogy az információs 
társadalomba bekapcsolódjanak, jól alkalmazkodjanak a gyors hullámokban változó világhoz, 
megfelelően tájékozottak legyenek a problémamegoldó életvitelhez 
 
7. 2013. évi működés értékelése:  
Az Egyesületet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5322. sorszámon közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző fogadó szervezetként regisztrálta. A tervezett informatikai és idegen nyelvi 
ismeretterjesztési tevékenység elvégzése érdekében 11 fő önkéntessel történt egyedi önkéntes 
szerződéskötés. Az önkéntesek közreműködésével az Egyesület tudásmegosztó, képességfejlesztő 
foglalkozásokat tart, és gyakorlati lehetőséget biztosít. 
A Budapest Főváros Önkormányzat által alapított Budapesti Művelődési Központ (BMK) és az 
Egyesület közötti együttműködési megállapodás értelmében, az egyesület önkéntesei az Intézmény 
keretén belüli internetezési, gyakorlási lehetőséget biztosító e-pont illetve t-pontjában is 
folyamatosan láttak el teremfelügyeletet, szaktanácsadást, mint közfeladatot.  
 
Az Egyesület állandó jelleggel, egész évben közhasznú feladatok ellátásával biztosította, az igények 
szerint szolgálta a BMK alaptevékenységébe tartozó – önkormányzattól átvállalt – általuk 
megrendezett, különböző kulturális rendezvények lebonyolítását. 
Az Egyesület 2013. tavaszán elnyerte a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 100.000 
Ft utófinanszírozású támogatását, amellyel kulturális, turisztikai programok Internetes megjelenítését 
aktualizáltak, bővítettek. 
A pályázati programokon felül a közösségi életforma fenntartása érdekében folyamatosan 
mozgósította az Egyesület a tagjait és az érdeklődő szép korúakat önálló szervezésű, szakszerű 
idegenvezetéssel megalapozott ismeretterjesztő turisztikai, kulturális programokra. 
 
8. Egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott elvek, értékelési módok 
 

1) Számviteli politika főbb vonásai 
a) Az Egyesület a Számviteli törvény (2000. évi C. Tv.) szerint egyéb szervezetnek 

minősül. 
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b) Az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól a 224/2000. (XII.19) Kormányrendelet rendelkezik. 

c) A könyvvezetés során az Egyesület a Számviteli törvény előírásait e rendeletben 
foglaltak figyelembevételével alkalmazza. 

2) Amortizációs politika 
a) Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik. 
b) Az Egyesület a 100.000 Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy 

összegben számolja el. 
c) Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a 

ráaktiválás napjától kezdve kerül elszámolásra. 
d) Az értékcsökkenést évente számolja el könyveiben az Egyesület 

3) Beszámoló készítés rendje 
a) Az Egyesület az egyéb szervezetekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót 

készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített 
éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével. 

b) A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e, a mérlegkészítés napja: az üzleti 
évet követő év március 10. 

4) Mérlegtételek értékelése 
a) Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel 

összhangban végzi. 
b) Az Egyesület az adományokat, támogatásokat könyvszerinti értéken veszi figyelembe. 

5) Eszközök értékhelyesbítése 
a) Az Egyesület nem él az értékhelyesbítés lehetőségével. 

6) Jelentős összegű hiba 
a) Jelentős összegű hiba az Egyesületnél, ha a hiba feltárás évében az ellenőrzések során 

megállapított hibák, hibahatások eredményét saját tőkét növelő-csökkentő 
értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 
2 %-át, illetve ha 500 ezer forintot meghaladja. 

 
II. Specifikus rész 

1) A mérleg főösszege 243 E Ft volt. 
 

2) Befektetett eszközök állományának változása 
 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Immateriális javak 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök 0 0 0 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 

 

3) A forgóeszközök megoszlása: 

 

 
Megnevezés 

2012. 2013. 

Összeg 
E Ft 

Arány 
% 

Összeg 
E Ft 

Arány 
% 

Követelések 0 0 0 0 

Pénzeszközök 174 100,0 143 100,0 

Forgóeszközök összesen 174 100,0 143 100,0 
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A forgóeszközök nagysága 31 E Ft-tal csökkent, összetétele nem változott. 
 
A pénzeszközök 2013. december 31-i állománya: 

 
Pénztár       10 E Ft 
Bank      133 E Ft 
Összesen:    143 E Ft 
 
Az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 
 

a) Vagyoni helyzet mutatói 
 
i) Befektetett eszközök és forgóeszközök összetétele és aránya 

 

Megnevezés Előző időszak (E Ft) Részarány (%) Tárgyidőszak (E Ft) Részarány (%) 

Befektetett 
eszközök 

0 0 0 0 

Forgóeszközök 174 100 143 58,8 

Aktív időbeli 
elhatárolás 

0 0 100 41,2 

Összes eszköz 174 100 243 100 

 
ii) Források összetételének alakulása és aránya 

 

Megnevezés Előző időszak (E Ft) Részarány (%) Tárgyidőszak (E Ft) Részarány (%) 

Tőkeváltozás 171 98 175 72 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 

3 2 68 28 

Kötelezettségek 0 0 0 0 

Összes forrás 174 100 243 100 

 
 

b) Pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói 
 
i) Likviditási ráta 

 

Számítási mód Előző időszak Tárgyidőszak 

 

0 0 

 
 

ii) Likviditási gyors ráta 
 

Számítási mód Előző időszak Tárgyidőszak 

 

0 0 

 
A Bázis időszakban és a Tárgyidőszakban az Egyesület mérlegében nem szerepel rövid lejáratú 
kötelezettség, ezért nulla az mutatók értéke. 
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III. Tájékoztató adatok 

 

 Az Egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, személyi jövedelem kifizetésre nem 
került sor. 

 Az Egyesület eszközeire jelzálog- vagy egyéb teher nincs bejegyezve. 
 Az Egyesületnek környezetvédelmi garanciális kötelezettségei nincsenek. 
 A mérleget készítette: 

Ködmönné Kiss Krisztina mérlegképes könyvelő 
Nyilvántartási szám: 171128 

 A mérleg aláírására jogosult: 
Takács Márta 

Budapest, 2014. március 10. 

 

 

 

  


