
EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete 

2012. 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 a, jól alkalmazkodjanak a gyors hullámokban változó világhoz, 
megfelelően tájékozottak legyenek a problémamegoldó életvitelhez 
 
7. 2012. évi működés értékelése:  
Az Egyesület közhasznú tevékenységét elsősorban a Budapest Művelődési Központ (BMK) által 
szervezett rendezvények megvalósításához kapcsolódó közfeladatok alkották. Állandó szakmai 
felügyelettel, tanácsadással segíti az Egyesület a hétköznap délutánonként biztosított ePont Internet 
használati szolgáltatást. Ezzel az elektronikus ügyintézést, fizetést, a közérdekű adatok, információk, 
közösségi honlapok elérését,a  kommunikációt segíti a Szervezet. Ez éves szinten kb. 600 óra 
elfoglaltságot jelentett 5 tagnak. 
A BMK 2012. áprilisban a Motiváció Alapítvány közreműködésével „Ability ART – hogy a világ még 
színesebb legyen!” címmel kiállítást és aukciót szervezett fogyatékos emberek művészeti alkotásából. 
A kiállítás technikai megvalósításához 110 órában 19 önkéntes által biztosított felügyelettel, 
kiállításőrzéssel járult hozzá az Egyesület, hogy a fogyatékos művészek is kapjanak lehetőséget 
alkotásaik bemutatására, értékesítésére. 
A 2011. novemberi kampánynap folytatásaként tartott „Zöld Tömb – élhetőbb panel” program 
lebonyolítási munkálataiban a tavalyi évben is részt vett a Szervezet. Ezeken kívül az Egyesület 
rendszeresen segíti a BMK által megrendezésre kerülő különböző kulturális rendezvényeket, illetve 3 
tag az egész év folyamán – közművelődési információk és adatok körében – adatrögzítési, továbbá 
iratrendezési feladatok elvégzésével is segítette közvetetten a BMK közművelődési feladatait. 
Az Egyesület fő tevékenysége az informatikai ismeretterjesztés, amelynek keretében heti többszöri 
rendszerességgel bővítik a tagok számítástechnikai ismereteit. a közösség által javasolt témákban 
heti 3 alkalommal tartanak 7-8 fő részére tudásmegosztó, képességfejlesztő foglalkozásokat és 
gyakorlási lehetőséget. 
A három generáció együttműködése keretében az Egyesület vállalta 8-12 éves fiatalok és az idősebb 
generáció közös készségfejlesztését üvegfestési tanfolyam lebonyolításával. 
2012-ben a Szervezet több közösségi kulturális eseményt szervezet. Kirándultak 5 városban (Kalocsa, 
Tata, Gödöllő, Vác és a Martonvásári Arborétum), túráztak Nagybörzsönyben, hajóztak a Dunán, 
idegenvezetéssel ellátogattak a Nemzeti Sírkert művész parcellájába. Megtekintettek több budapesti 
múzeumot és kiállítást. 



Nemzetközi programba is bekapcsolódott az Egyesület a tavalyi évben, mégpedig a SLIC program 
keretén belül a Lifelong Learning Programme, az idősek továbbképzése az „Idősen is aktívan” Európai 
Uniós projektbe. 
Az egyesület továbbra is kapcsolatot tart egyes vidéki, hasonló jellegű szervezettel, melyek közül 
kiemelkedő a Tatabányai NetNagyi Klubbal fennálló kapcsolata. 
 

 

9. 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. 

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 174 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: 

 

2011. 2012.  
Megnevezés Összeg 

E Ft 
Arány 

% 
Összeg 

E Ft 
Arány 

% 

Követelések 0 0 0 0 

Pénzeszközök 192 100,0 174 100,0 

Forgóeszközök összesen 192 100,0 174 100,0 

 

A forgóeszközök nagysága 18 E Ft-tal csökkent, összetétele nem változott. 
 

A pénzeszközök 2012. december 31-i állománya: 

 

Pénztár       15 E Ft 

Bank      159 E Ft 

Összesen:    174 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 192 100 174 100 

Összes eszköz 192 100 174 100 

 
ii) Források összetételének alakulása és aránya 

 

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

Tőkeváltozás 78 41 171 98 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 

93 48 3 2 

Kötelezettségek 21 11 0 0 

Összes forrás 192 100 174 100 

 
 

b) Pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói 

 

i) Likviditási ráta 

 

Számítási mód Előző időszak Tárgyidőszak 

 

9,143 0 

 

 



ii) Likviditási gyors ráta 

 

Számítási mód Előző időszak Tárgyidőszak 

 

9,143 0 

 

A Tárgyidőszakban az Egyesület mérlegében nem szerepel rövid lejáratú kötelezettség, ezért nulla az 

mutatók értéke. 

 
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, 2013. március 6. 

 

 

 

  


