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r'Üccprlp,N xoxvvvIZSGÁLór rurnNTÉS
a MAGYARoRszÁcI EGYHAZAK OKUMENIKUS renÁcsa

2010. évieg;vszerűsÍtett
évesbeszámolójának könyvvizsgá|atárő|

A MAGYARonszÁct

ncyuazar

oxun,roNtrus rnNÁcsa

(adószám;l9000527-l-43,
a

a SZATAX 2008 Kft' (MI(VK
továbbiakban:
Tanács)képvise|ője,
kölryvvizsgá|ójaként
Dr. Fischl Vilrnos által rnegbízott
nyilvántartásiszám:000267) könyvvizsgálója, Szabi Endre T'ibor 006829 szán alattbejegyzettkönyvvizsgáló elvégeztern
a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK oruvENIrUS
T A N Á C S A 2 0 1 0 . é v i r n é r l e g é n eekr,e d m é n y k i m u t a t á s á néask
kiegészítőjelentésének(továbbiakban: l<özzétételre
l<erÍj]őbeszárnoIó) a vizsgá|atát, amelyet a Tanács 20 l0. évi
a felelőssége.
a Tanács vezetőségének
egyszerűsített
évesbeszárnolójatartalrnaz.A beszárnolóel|<észítése
könyvvizsgá|atomalapján,valarnintannak megítélése,
Feladatorna kizzététe|rekerü|o beszánrolóhite|esítése
fog|altakkal.A könyvvizsgá|ó
|rogyaz abbanl<özölt infbrrrrációkosszhangbarr
vannak-ea szárnvitelinyilvántar1ásokban
yezéseaz elvégzettkönyvvizsgá|at alapján.
felelosségeakizzététe|rel<erülőbeszárlo|ó vé|ernén
ésjogszabályok,valarlint a magyarNemzeti
Iévőtörvénye|<
A l<önyvvizsgálatota Mag1.arországon
érvényben
I(inyvvizsgálati Standardo|<
hatályos elő írásaia|apján h ajtottanrvégre.
OKUMENIKUS
TANACSA
EGYHAZAK
A könyvvizsgálat ntagába fog|a|ta a MAGYARORSZAGI
a|átánas^ó bizonylatokvéletlen
éSá|1ítáSait
l<Özzétételre
kerülo 2010. éviegyszerűsített
évesbeszárnolójánaktéttyszárnait
megítélését'
mintavéte|
betartásánakés a||<a|mazásának
alapjántör1énővizsgálatát,a szárnviteliszabályokés alapelvel<
valamint a kirnutatásokcisszeáll ításáriakálta|ános éltél<elését.
A könyvvizsgálat Során a rerrdelkezésernre
bocsátottbizonylatok alapján bizonyosságotszeÍeúemarról, hogy a
kizáró tévedéseket.
hibákat,a hiteIeSítést
J.anács2010' éviegyszerűsített
|ényeges
évesbeszárnolójanem taÍÍ.almaz
tapaszta|ataimalapján a
A könyvvizseá|at során sze.|.zett(a rnegvizsgáIt,dokurnenturnokon alapuló)
M A G Y A R O R S Z A G | E G Y I - I A Z A K O K U M E N I K U S T A N A C S A 2 0 l 0 . é v i .a 2 0 l 0 . d e c e r n b e3r 1 - i á l l a p o t ot ü k r ö z o
(ezenjelentéseIválaszthatatlan
részét
képező)
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l53 521
7 62

E F t m é r l e gf ő ö s s z e g ű '
E Ft &árgyévieredményt(veszteséget)

tartalrrrazóegyszerűsített
évesbeszámo|ő1áÍ.
az a|ábbizáradé|<|<al
látom el:

Zúradék/véleménv
évesbeszámolójdt, annak részeités
A könyvviugáIat sortín a TantÍcs2010. éviegJ)SzerííSített
tételeit, azok könyvelési és bizonylati ullÍttimusztúslÍtűz érvényes nemzeti könyvviugdlati
standardokban foglaltak szerint feliilvizsgtÍltant, és ennek alapján eIegendő és medelelő
bizottyosstígotszereztem arról, hogy az egyszeríísítettéves beszdruolót u szdmviteli törvényben
el. Az egyszerííSített
foglultak és a Magyűrorszúgon elfogadott sztÍtttvitelielvek szerütt készítették
évesbesztÍmolóa TantÍcsvűgyolui,pénzügyi ésjövedelmi ltelyzetérőlmegbízható ésvalós képetad.
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Az Egyesület neve: Mag5,31g'.'ági Egyházak okumenikus Tanácsa
Székhelye:BudapestMagyar tudósok körútja 3..
E'"'angélikusEgi'haz'
Egi.ház, }u{ag;arországi
A Tanács a\apitója}viag1arországi
Refoirriát-.:s
Ravasz LászIó, Radvánszky Alber1
Műkodésétaz ottagűelnökségirányítja,
Főtitkar: Dr Fischl Vilmos
Azdapító okirat kelte 1991(Eredetileg1943-banaiakult)
Birósági végzésszáma',Pk 66"657l1991
Nyiivántartásiszáma:., '14..... .,
Nyilvántartó biróság: Fővarosi Biróság.
Adószáma: 1900052]-l,-43

Az Tanács célszerintiter,ékenysége:
,, Ökumenikus hitéleticélok,feladatok:
Az alapszabály nem zárja ki, hogy az okumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak
tekinto vagy egyhfuként szervezódő, de nyilr,ántartásba nem vett nem jogi személyiségű
szervezetíe|ezen alapszabáIyszerint kapcsoiatot létesítsenéstartsonfenn.
Az okumenikus Tanács Szövetségénektagai lehetnek mindazok az egyhÍzak (továbbiakban
tagegyházak),amelyek
- azlJr JézusKrisztust IstennekésÜdvozítőjüknekvallják a Szentírásszerint,ésegyüttesenis
arra törekszenek, hogy elegettegyenekközös elhívásuknak az egy Isten,az Atya, a Fiú ésa
Szentlélekdicsóségére;
vállalják,hogy
a) mélyítikaz egyházak közötti egységetJézusimájanak
megfelelően:,,.'.hogy mindnyájanegyek legyenek..'''(Jn 17,2I),
ésközös
b) novekednekaz egyházakközötti kölcsönös megértésben
életben,
c) az életvalamennyi területénszoval éstettel egységbenhirdetik és
élik meg az evangéIiumot;
- jelen alapszabáIymagukranézvekötelezóen elfogadják.
Krisztus intézményesegyházai és hívei között

elősegíti a krisztusi egység megélését.

Elosegíti
Inspirálja éskatalizálja az egyházak,egyházi közosségekéshívekegyüttműködését.
ésgyakorlását.
a Krisztusban adottegységintenzívmegélését
A tagegyhazakategyetemesenérdeklőésérintő eivi ésgyakorlati - elsősorban a keresztyén
egységgelkapcsolatos elr,i teológiai - kérdésekmegvitatásasaját testületeibenVagy tágabb
körű értekezleteken,konferenciákon' Az e körbe eső alkalmi vagy rendszerestanulmányi
munka megszervezése.

országos, területí és helyi evangéliumialkaimak (imahetek, reformáció
Segítségnyújtás
A hely*iésterületi ökumenikus szer-'.eződések
stb.)niegrendezésében.
ürtnepe,e\iar'geIízácrólr'
támogatása.
létrejotténekéstevékenységének
Jószolgálat válialása atagegyházaki<özött esetlegkialakuló feszültségekmegsztintetésére.
F'gyeztetés,a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyhÁzakat egyetemesen érinto
ugyekben, egyházközi kapcsolatokban.Ez különösen is fontos lehet politikai vagy tarsadalmi
vagy bármely más sérelemesetén'
térenjelentkező diszkrimináció' jogsértés,
A magyarországinemzetiségiegyházakkal ésa külíoldi magyarkeresztyénközösségekkel az
se ésfenntartása.
ökumenikus kapcsolat kiépíté
A világ keresáyén egyházaival,felekezeti és cjkumenikusszervezeteivel való kapcsolatok
ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi forumok]<alvaló együttműködés,valamint azok
tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom műkodéséről, tapasztalatatrőI,
eredményeirőlszemélyeskapcsolatokútjanésa sajtó eszközeivel is.
Torekvés arra, hogy az okumenikus Tanács Szövetségén kivú|i egyházak. ökumenikus
szervezetek, közösségelc, illetve minden ökumenikus szellemiségu tevékenység
ésesetlegformálisanis csatlakozzonahhoz.
kapcsolódhassona Tanács murri<ájához,
civil tv.-2.$.ának 19. és 2o.pontja szerint aZ trj Ökumenikus Tanács Szövetsége
A
működő szeTvezet,
közérdekbol haszonszerzésicél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesriletként
amely a lakosság'hitéleti|elkiismeretiésvaliásszabadságakörében a tagegyhánakhoztntozo
hitéletiszempontból saját önkéntes e\határozása|apjarl valamilyen közösséget
és az eze1<kel
vá1laló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, hitelvi sokszínűséggelJézus
Krisztusban.gy.'.itu. - nyújt,elsősorbanhitéletiésegyébkozösségi szolgáltatást.
Az okumenikus Tanács Szövetségkozhasznúságaabbannyilvanul meg, hogy atagegyházak
hitéleti,leikiismereti és vallásszabadságialapon közosséget vállaló polgárok
tagjai részére
réízérea tagegyhénakonhitéleténtúl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében
elégítki'
társadalmiszükségleteket
érdekébenaz
A civi1 tv'- 2.$ 21.pontjaaiapjan a fentiekből fakadó kozfeladatainakteljesítése
köt
szerződést
közszolgáltatási
izöveis-é,e írásban,eseti vagy tartós
Ökumeniku' r**'
állami, önkormanyzati szeryekk.l, kiué.''e'ha a szerződésalapján nyújtott közszoigáltatás
yhez v an kötve.
j o gszabáIyban meghatáro zott feltéte1eken a]apuló engedél
az Ökumenikus Tanács Szövetségea
Ezen állami közösségi célok megvalósításaérdekében,
létrehozásaóta és ai utóbbi két évben,a fentieken tuI, az alábbi közhasznú, közösségi
fejtettekí.
tevékenységeket
magyűországí hagyomárryos protestáns és ortodox egyházak szÖvetsége
A
a Magyar Katolikus EgyházzaI, Unitárius Egyházzal, Üdvhadsereggelés
egyrittmíkodésben
,iá-o'evangéliumi kötődésű éscélkitűzésűszakmai éskorcsopor1ostársadalmi szervezette]
_ az alábbiteiületekenvégezteésvégzi amaga közfeladatokatellátó tevékenységét'
liturgikus események:
I. [stentiszteleti,

Minden évben országosan meg.endezi az Egyetemes Intahéttstentiszteleteit
lefordítva és a magyarországi l,iszonyokra alkaImazva annak nemzetkozi
tematikáját, iiieglratározva és rllegszervezve annak központi, országos
január harmadik hetébenkerü] sor
istentiszteleteit'Erre arcndezvénysorozatra
szinte vaiamennyi településen,százezres nagyságrendben mozgósítva a
híveket.
b . Minden éllben szinÍén országosan megrendezi az úgynevezett Női
Világin,tanapot, amely azon túlmenően, hogy több száz magyarországi
településentizezres nagyságrendbenmozgósítjaelsősorban a nőket tanulmányi
és imádságos közösségre, egyben bevonja őket a nemzetközi szolidaritásba
azáItal, hogy egy harmadik világbeii ország sorsát megismerteti és azok
adományokatg}.t{t:pl. 2011 Chile'
rnegsegítésére
U . Pünktsd alkalmával tematikus/liturgikusanyagot bocsát a magyarországí
keresztényközösségek gyülekezeteiés intézményeiszámára és egy központi
an,
i stentisztel etet szerv ez B udapesten széLdlázáb
_
L-t.
Szent Isnan ünnepénekelőestéjén főpapi koncelebrációval vigíliát ta:t,
amelyre meghívást nyemek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és
kormányzaÍiképr,iselői,neveS közéleti személyiségek'
Megszervezi a TeremtésHetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember
amelyekerr olyan alapvető környezeti,
utolsó és október elso vasálr-napjan,
foglalkozik, amelyek fontos
kérdésekkel
környezetvédelmi ésteremtésvédelmi
szociáietikaijelentőséggelbírnakmind a tudományos,mind a társadalmi'mind
pedig a politikai közéletben.
ohóber hónap folyamón országszerte számos istentiszteletettart a XVI.
Reformáció értékeinekjegyében,amelyek közül kiemelkedik az országos
reformációi istentisztelet.valamint október 31-éna reformációi megemlékezés.
c

[I. Tanulmányi, teológiai, szociá|etikaimunka:
a. Évtizedekóta szerkeszti a Theologiai Szemle címűfolyóiratot, amely lassan
ki|enc évtizedeszolgálja a keresztényteológiai tudományosságot és annak
természettudományosés tarsadalomtudományos _
interdiszcipiináris
összefiiggéseit'
b' Speciátis szociáletikai kérdésekkelfoglalkozik, s ezekkel nemzetközi
konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az álLam',az egyház és a
tarsadalom kapcsolata, valamint az eutanázía vagy a társadalmi/to*énelmi
Ezek sorából a tavalyi esáendőben
ünnepek' évforduiók szakrális megélése.
kiemelkedett az a kampány, amellyel több, mint tízezet embert értiinkel
tizenkétvárosban az emberek figyelmétfelhíwa a fenntarthatőságkérdéseire,
Evente tematikus
a tradicionális és innovatív értékektudatos megélésére.
art
segédanyagként
és
sorozatához
Hete
rendezvény
anyagotkészíta Teremtés
eljuttatja a tagegyházak helyi kö zö sségeihez.
c. Az októberi rendezvénysorozatkeretében tanulnlányi és kazÓsségépítő
programokat szervez, amelyek az istentiszteletformáit éskereteitmeghaladva
jelenítik meg a Reformáció értékeitgyüiekezetekben is, de elsősorban
iskoiákban, ífiúságí szervezetekben és kulturális rendezvényekben:pi.
Reformációi Gáta. reformácíóitanulmányiverseny stb.
infrastrukturális ésanyagi támogatás:
III.Érdekképviselet,

alkotasánakfolyamatábanigyekezetÍegyarantképviselni
Az újeglházi torvén1l
a kisebb és a rragyobb tagegyl.Ázai érdekeit. Tette ezt nyilatkozatok
fc:rmájában.ameiiyei a iörvérryhozőkai,rrrajdpedig a végreiiajtókatigyekezet
befolyásolni. Továbbá tetteezt olyan nyílatkozatokkal,illetve tárgyalásokkal'
amelyekkel biztosítottaa törvény álta)'jelenleg kedvezőtlen heiyzetbe került
tagegybázait arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás
differenciálásanem bontjameg.
b. Tagegyhéaaiközel háromezer gyüIekezetben,intézménybenés szervezetben
fejtik ki
spirituális, oktatási, kulturális és közosségformáló-építő
tevékenységüket'Ezeknek nyújtotta modern info-kommunikació területén
oktatással, honlap szerkesztésselés egy időszalo,a hanlap biztosítással
segítséget. Ezze]' a lépéssel olyan egyházi közösségeket és egyházi
munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az információáramlás korszerű
nélkül ebből mégévekigkimaradtak
folyamatába,amelyek ésakik, e segítség
volna.
Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus női mun]<ához
konlc]"étsegítségnyújtástad roma programokra, katasztrófa
kötődően
helyzetekre:vörösiszap, árvíz.
d. Szerény kereteihez képestépítésikölcsönsegél1l alapot nzűkodtet,amellyel
tagegyháza gyülekezetei élhetneka saját egyházi főhatóságuk ajanlásával és
kezességével.

vonatkozó szabályok:
t9. Az okumenikus Tanács közhasznri tevékenységére
bevezetőjében
utalt
valamintaz a|apszabétly
19.1,2011'éviCLXXV.(civil tv.)32.$.(1)'bek.-e,
körülmények szerint az okumenikus Tanács olyan nyilvantartásba vett tarsadalmi szervezet,
amely közfeladatot lát el a társadalombanszükségleteketelégit ki és ehhez megfelelő
erőforrással és tarsadalmi támogatottsággalrendelkezik. Ezen korülmények fennállása a
lehetővéteszi.
a szövetségrészére
kozhasznújogállás megszerzését
tekintve, olyan társadalmi
A hatályos a\apszabályszerint a szovetségkorábbi tevékenységét
kívül a tarsadaimi
önkéntesein
szelyezet, amely testületi tagjain, munkavállalóin,
az egyházközségi tag;ain kívül, minden más személy
szervezethez csat|akozott egyházal<,^
javánais, a hitéletiésegyéba bevezetésben
lrivatkozottszolgáltatásokhozhozzájutbat.
I9.2'A szolgáltatásokhoz valő hozzáférésa lelkiismereti és vallásszabadság és a hitélet
gyakorlásának önkéntességénalapul. Ezt. a kozhasznú szolgá|tatást, gazdálkodása útján a
szövetség úgy igazolja, hogy a legutóbbi két lezárt tizleti éve tekintetébenés már
igazolhatóan adozott eredményenem negatív.
megalakulásátő| az év végi zfuomérlegeld<el
Bevételeinekszinte tejes egészéta bevezetobenrögzitett közhasznú célok megvalósítására
részének,az adőzők rendelkezése
fordította,továbbá a személyijövedelemadó meghatÉ:tozott
meghaladja a jogszabályban
és
eléri
szerint, a szövetség 1avára felajánlott összeg
meghatározott minimális mértékeket.Ez utóbbi feltétel tényéta társadalmi szervezethez
tartoző és nyi 1v ántartásb a v ett tagegyházak ígazolhatják.
A közhasznú tevékenységés szolgáItatatásteljesítéseérdekébenaz utóbbi két év éú|agában
jelentős létszámúönkéntesek segítségével
biztosítottaaközhasznú szolgáltatáselérhetőségét,
tv.
figyelemmel a közérdekű öirkéntes tevékenységrőiszóió 2005'évi LXXXVII.
rendelkezéseire.

A közhasznú tevékenységbőleredő szolgáItatást,tehát a bevezeto rész szabáIyozza. 1\
szövetség tagsága és tagegyházai az Alaptörr'ényben is szabáIyozotÍ.lelkiismereti P E
biztosítia.
vaiiásszabadságjogok gyai<oriásanak
a megküiöriböztetésmentes.lehetőségét
19,3.Az okumenikus Tanács, mint közhasznú szeÍvezet, közhasznúsági céljainak
megvalósítása érdekében,ezen célokat nem yeszéIyeztetve, gazdasági vállalkozási
irányadó hatályos szabályok
tevékenységet
is végezhet,az adottvállalkozási tevékenységet
a szövetség nem
során elért eredményét
szerint. A gazdáIkodásvállalkozási tevélcenység
ditj
a.
ági c élj ainak nregvaló sításfua f or
osztja fel, hanern azt.I<öúlasznús
nem folytat,
19,4,Az Ökumenikus Tanács, mint köáasznú szervezetpoiitikai tevékenységet
szervezetepártoktól fiiggetlen ésazoknak anyagi támogatást nem nyújt.
állami,
A szövetség által a kozfeladat ésközlraszriúságicéljainakmegvalósításaérdekében,
közigazgatási' költségr,etésiszervvel, közszoigáltatási szeruodéstcsak akkor köthet, ha a
közhasznúságijogá1lásrő|az illetékesSZerV'bíróság,nyílvántartásbavételijogerős haténozatot
hozott."
Lz Ökumenikus Tanács Szövetsége számos alkaimi segítőkkel' önkéntesekkel,
egyháutagokkal,helyi és országos civil szervezetekkelműködött és működik együtt, fenti
közhasznúcéijainakmegvalósításaérdekében.
valamint
a.) Magyarországon a környezettudatosgazdálkodásánakkialakításánakelősegítése,
egyaránt.
szinten
és
fizikális
mentális
környezet létrehozása
,,emberhezméltó'' egészséges
valamint az emberi
elősegítése,
b,)az országosannem iskolai rendszerűfelnőttképzés
illetve társadalmi-kutatási ésszakétői
erőforrás, gazdáIkodás ésszervezetfejlesztés,
tevékenységek
a hazaiváIlalatok, civii szervezetekfejlődésénektámogatása.
segítésével

A Tanács közvetlen oolitikai tevékenvséset
nem fohtat.

AzTanács cél szerinti működési területe,válla]t feladata:
valamint
kialakításánakelősegítése,
Magyarországona környezettudatos gazdá|kodásának
környezet létrehozásamentális ésÍizikális szinten egyaránt.
,,emberhezméltó'' egészséges
Számviteli poiitika fo vonásai:
Az Tanács kettős könywiteltvezet.
- közhasznú egyszerűsítettévesbeszámolót(rnérleg,eredménykimutatás,kiegészítő
mellékletésa224l2000 Korm. r' 3$. 9 bek szerint' illetve 6' számu mell. szerintí
közhasznúeredménykimutatás) készít..
. a Tanács vállalkozói tevékenységet
éves
is fol}'tathatígy Közhasznú egyszerusített
a könywezetésnekaz eszközök ésfonásai, valamint bevételekés
beszámoló készítéséhez
adataitelküiönítve
ésa vállalkozói tevékenység
kiadások kcinyvelésénéI
az alaptevékenység
kell kimutatni.
- a Tanács - koteles az évesbeszámoló
készíteniaKózhasznú szervezetekről
Jóváhagyásár,alegyidejűlegközhasznúságijelentést
éstartalommal.
szóló tv 19 s. 1 bekezdéseértelmében

Azuzleti év:
- A Tanács gazdáIkodásiévemegegyezika naptári évvel,ebbenaz esetbena mérleg
forduiórrap decerrr'oer3 1.
A mériegformája, tételeinektagolása.összevonása
össze
A Tanács a Szt. 22. s (l) bek. szerintimérlegsémákköziil aZ,,A,, változatszerint áIIít1a
a beszámoló mérlegét.
- A Tanács nem élazza\a lehetoséggel,
hogy a mérlegtételeittovábbtagoija,újtételeket
felvegyenésösszevonásokatsem alkalmaz.

Az eredménykimutatásfonnája,tételeinektagolása,összevonása
A Tanácsaz eredmény
kimutatástlsl-.71' $ (1)-(2)bek./:
. összköltség eljarással,ezenbelül ',A'' típusbankészíti.
- AzTanács nem é|azza|a lehetőséggel,
hogy az eredménykimutatástételeittovábbtagolja,
újtételeketfelvegyen ésösszevonásokatsem alkalmaz'
- AzTanács elkülönítetten mutatjakí a számvitelébenaz adatokat:
vállalkozási tevékenység
költségei,
Tanácsi tevékenység
költségei,
egyébközvetett költségek,kiadások
A mérlegkészítés
idopontja2011.05.31
A könyvvizsgálatlSzt.l55. $ . 158.$/:
- AzTanács az iz|eti évrőlkészített
beszámolójakönywizsgálati kötelezettségalá nem
tartozik,
A letétbehely
ezés,közzététell Szt. 153' $/:
A Tanács az egyszerúsített
évesbeszámolótnem köteles letétbeheiyezni,de gondoskodni
vo natkoző j ogi szabályo zás végrehajtásáró ].
koteles a kö zzétételre
A ]'anács közzétételi kötelezettségérőIa Közhasznú szervezetekről szóló w
barki betekinthet,ilietve anói sajátköltségére
19 $-a rendelkezik''aközhasznúságijeientésébe
másolatotkészíthet
csökkenésének
A számlarendszámlánkénttartalmazzaaZ állomány növekedésének,
jogcímeit, az azokat érintő gazdaságieseményeket,valamint más számlákkal való kapcsolatát,
továbbá a számlarendbenfoglaltakatalátámasztobizonylati rendet. lSn.. 161. $/
Az értékcsökkenési
leírásszámításimódia
- Valamennyi eszközre lineáris,
Az értékcsökkenés
összegénekszámításia1apja:minden eszköznéi a bruttó érték
eszközon]<ént
egyedileg - aiapvetóena várható rnríszaki
A Tanács a hasznos élettartamot
alapjan - állapítottameg.
élettartam
szándékozottegyesimmateriális
A várható hasznos élettartamot
megelozőenértékesíteni
javak (vagyoni értélní
jogok, szellemi termékek)éstargyi eszközök maradványéfiékét
esetileg
keli megállapítani.
Az értékcsökkenés
elszámolása
- a 0 összegű nettó értékig.
1vagy)
- az e]őre meghatározottmaradvárryértékig,
(vagy)
- a könyvviteli nyilvantartásbóltörténőkivezetésidőpontjáig történik,ha azmégnem érteel a

0 értéket.
javak éstárgyi eszközök énékcsöi<kenése:
A kis összegű in.rmateriáiis
A Tanács a100 ezer Ft alatti egyedi bekerülésiértéket
el nem érővagyoni értékűjogokat.
szellemi termékeket
éstárgyi eszközöket ahasznáIatbavételkoregy osszegbennem írja
Le,.azokategyedi minősítésszerintosztályozza a vrárhatóélettaÍtam
szerint'
A Tanács egyeseszközöknéi egyedi értékelés
alapjéná|\apítjameg, hogy az immateriális
jőszág, tárgyi eszköz tartósanszolgálja vagy már nem szolgáija a tevékenységet,
ezértminden
évbena leltárkészítéskor'
a kuratórium képviselő aláításávalköteles ígazolnia Í,árgyi
eszközök, illetve ímmateriá]is
javak ténylegeshasználatátésműszaki áI\apotát,majd ezt
kör'etően javaslatotkell tennieaz esetlegeshasználatbói való kivonásra.
A Tanács a vásárolt készletekér,közi alakulásáról folyamatosmennyiségiésértékbeni
nyilr,ántartástnem vezet.A vásáro]tkészleteketa vásárláskor azornal költségkéntszámolja
el.
A mérlegfordulónapjánmeglévőkészletettételesen\eltározzaésazt bekerü]ési(beszerzési)
értékenveszi nyilvántar1ásba,meiy értéka le nem von]ratóepÁ-t is tartaImazza.
Mérlegéseredménykimutatás
( melléklet).
Az összes eszközérték153,521 ezer forint' ameiyből tátgyi eszköz érték142"692ezer forint,
forgóeszközök értéke
10.829ezerforint,melyből apénzkészlet:
10.829e Ft.
Az T anácsingatlannalrendelkezik,tevékenységét
székhelyén
folytatja.
Forrásoidal:Az összes eszközérték
fonásajelentős részbensajáttőke, értékeI53.I75 ezer
forint.
Kötelezettségekösszeg évvégén346 ezer forint.
Passzívidőbeli elhatarolásoka2010. évvésénnincsenek.
Az Tanács 20|0. évbenvállalkozói tevékenységet
nem végzetÍ.,bevételei
éskiadásai kizuólag
a célszerinti tevékenységgelkapcsolatban
merültek fel.
Eredménykimutatás:
A céiszerinti tevékenységbol
szérmazobevétele:34.807 ezer forint
Az Tanács 2010, évbennem részesriltköltségvetésitámogatásban.
A tevékenység
iírbevételét
az Tarrácsaz a|ábbiak szerinthasználtafel:
Kiadások között:
Anyag jellegű ráfordítás6"26I ezer forint,
Személyijellegűköltségeösszege összesen: 12,629ezerforint
Értékcsclkkenési
leírás:1.551e Ft.-otszámoltel az Tanács
Egyébráfordítások: 15.042e Ft.
Vezető ti sztségviselőkneknyújtottj uttatások:
2010. ér,folyamána főtitkár (dr Bóna Zo|tán) 1'560 ezer forint illetménybenrészesült'Az

juttatásbannem részesültek.
elnöke éstagjai semmiféleanyagi, Vagytermészetbeni
A céiszerintiközhasznú tevékenységbői
százmazobevéteiekésköitségek küiömbözete - 762
ezer forin1negatíveredmény,meiy utántarsaságiadófizetésikötelezettségnincs, az teljes
egészéberrtőkev áltozáskéntkönyv elhető.
Vállalkozási tevékenységből
bevételnincs, de költség sem került könyvelésre.
Az Tanácspártnaknem tagja.Támogatástnem kapottésnem nyújtottrészükre.

Dr FischlViimos
képviselő

