Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
7100 Szekszárd Tarsay Vilmos u. 4

Kiegészítő melléklet
a 2017 évi beszámolóhoz

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a Számvitelről szóló 2000 C. törvény valamint a
224/2000 (XII.19) Korm. rend. keretein belül elkészített egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi
adatokkal egészíti ki.

Az egyesület bemutatása

Az egyesület elnevezése: Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Az egyesület statisztikai számjele: 18150502-9499-529-17
Az egyesület adószáma: 18150502-1-17
Nyilvántartási szám: 17-02-0001879
A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma:
Pk.60082/2010/5/I, 2010.12.15
Közhasznú jogállás: Közhasznú 2015.10.14
Az egyesület célszerinti besorolása: Kulturális tevékenység.
Az egyesület képviselője: Szegedi Dezsőné
Az egyesület CIC regisztrációs száma: 0017
Az egyesület bankszámla száma: 71900065-10018479-00000000
Számlavezető bank neve: Hungária Takarék
Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, melynek felirata: Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a
középen 2010

Beszámolási szabályok.
Az egyesület a Számvitelről szóló törvény valamint a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásait
figyelembe véve alakította ki a számviteli rendszerét, mely szerint az év utolsó napjával egyszerűsített
éves beszámolót készít, melynek része:
•
•

PK-342 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Kiegészítő melléklet

Az egyesület a költségei elszámolására az 5. számlaosztályt alkalmazza.
A mérlegkészítés forduló napja 2017.12.31.
A mérlegkészítés időpontja: 2018.03.31
Amortizácíós politika.
Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi értékelési elv alapján a használat várható idejét is
figyelembe véve, lineáris módon történik a bruttó érték alapján az üzembe helyezés napjától az
alábbiak szerint:
1. tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása
bérelt ingatlanon végzett beruházás értéke 6 %
emlékparkon, kopjafáink leírása 3 %
200 ezer Ft alatti eszközök esetében a leírás 50 %
100 Ft alatti tárgyi eszközök esetében használatba vételkor egy összegben terv szerinti
értékcsökkenési leírásként számoljuk el.
Gazdasági események.
Az egyesület alapítói vagyona 71 ezer Ft, mely összeget az egyesület alapításakor az alapító tagok
fizettek be.
2016 évben legfontosabb feladat volt a bérelt ingatlanon végzett beruházás. Az ünnepélyes átadás
2016.06.16-án volt, azóta havi programterv szerint használjuk a közösségi házat.
Tárgyév folyamán 119 ezer Ft-ot költöttünk eszköz beszerzésre. 85 ezer Ft vetítővászon és 26 ezer Ft
porszívó vásárlását a Szekszárd város önkormányzata által kiírt pályázati összegből tudtuk
megvalósítani. 80 ezer Ft értékben létrehoztuk az egyesület honlapját,/ http.szekszardiszekelyek.hu/.
A honlap létrehozását 39 ezer Ft NEA pályázat és 41 ezer Ft önrész hozzáadásával tudtuk
megvalósítani. A 39 ezer Ft NEA pályázat összege 2016-ban a bankszámlánkra megérkezett, ezért ezt
az összeget átmenő passzívaként hoztuk át erre az évre.
2017 évben 1350 ezer Ft bevételt határoltunk el 2018 évre, mert a NEA pályázatok összege
decemberbe érkezett bankszámlánkra, a pályázatok megvalósítása 2018 évbe fog megvalósulni.
Pénzügyi eredmény alakulása:
Nyitó pénzkészlet

1532 e Ft

Bevételek

6089 e Ft

Kiadások

4189 e Ft

Záró pénzkészlet

3432 e Ft

Tárgyévi bevételek:
Tagdíj bevételek

346 e Ft

NEA pályázatok bevétele

1412 e Ft

Programokhoz hozzájárulás

1666 e Ft

Szja 1 %

284 e Ft

Szekszárd Város Önkorm.

330 e Ft

Adomány

2371 e Ft

Saját rezsi beruh. écs. kompenz

1030 e Ft

2018 évre elhat. bevétel

-1350 e Ft

Összes bevétel

6089 e Ft

Tárgyévi kiadások:

Anyagfelhasználás

1753 e Ft

Egyéb igénybevett szolg.

2335 e Ft

Egyéb

80 e Ft

Személyi jellegű

78 e Ft

Amortizáció
Bukovina Feszt. Tám.
Összes kiadás

1483 e Ft
25 e Ft
5754 e Ft

2017 év jelentősebb eseménye a könyvbemutatónk volt. 500 db példányban adtuk ki Bágyi Zsuzsanna
Balladát éneklő című könyvet. A könyvkiadást a Csoóri Sándor Alapból 400 ezer Ft-tal támogatta.
A támogatás összege 2018.03. hóban került jóváírásra, a bankszámlánkra.
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatától 2017-ben 330 Ezer Ft támogatást kaptunk
30 ezer Ft 2016 év pótkeret terhére működési költségek terhére
70 ezer Ft Könyvbemutató rendezvényének támogatása
60 ezer Ft Máriagyűdi Székely búcsúfellépés buszköltségét
100 ezer Ft pályázati pénz, (85 ezer Ft vetítővászon, 26 ezer Ft porszívó)
70 ezer Ft Erzsébet utalvány
1100 ezer Ft NEA egyedi elbírálású támogatás kaptunk, mely összeg 2017 év decemberben került
jóváírásra. Ebből az összegből 13 db női székely viseletes ruhát fogunk beszerezni 2018.05.31-ig.
Modern konyha címmel beadott pályázatunkra 250 ezer Ft támogatást kaptunk, melynek elszámolása
szintén 2018 évben fog megvalósulni. Mind két pályázat bevételét összesen 1350 ezer Ft-ot 2018 évre
határoltunk el.
Mérlegben kimutatott adományok után a beadott pályázatunkra 62150 Ft-ot kaptunk, melyet működési
költségek fedezetére számoltunk el.
Az Szja 1 % bevételünk 2016 évben 271854 Ft volt. A kiutalt összegről a 16KOZ bevallás alapján
165000 Ft-ot a Maroknyi Székely Népdalkör művészeti vezetőjének díjára, 50290 Ft-ot 2017.05.06-án
a kiállított képanyag tabló szerkesztésére, a fennmaradó összeget működési költségek fedezetére
vettük számításba, 18867 Ft-ot működési költségek terhére számoltuk el.
Közhasznú egyesületként 60000 Ft támogatást utalt a Straudent Fogorvosi Kft. Az összeget 2017
évben felhasználtuk: Bukovinai székelyek terén lévő emlékpark kopjafáinak állagmegóvása, valamint
a közösségi ház előtetőjének lefestése
2017-ben 1 % jóváírás 284 ezer Ft volt, mely összegről 2018 éves beszámolóval egybe fogunk
elszámolni.
Magánszemélyektől, valamint tagjainktól kapott adományok összege 2027 ezer Ft volt.
Összegezve a tárgyévi adományok összege 2017 évben 2371 ezer Ft. Ezt az összeget szerepeltetjük
kiemelten az éves beszámolóba,
Az egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységünk a hagyományápolás a
székely kultúra és népszokások felelevenítése, és megőrzése.

A közösségi házban kialakításra került egy tájszoba, a berendezéséhez a szőtteseket, kelméket,
viseletes ruhákat és az életvitelhez használt tárgyi eszközöket tagjaink gyűjtötték össze. Továbbra is
várjuk a tárgyhű tárgyak és a szép szőttesek gyűjtését.
Személyi kifizetésre a tárgyévben nem került sor, a tevékenységek végzése önkéntesek útján valósult
meg. Az elnökség tagjai sem részesültek anyagi juttatásban.
A tárgyévben a természetbeni hozzájárulás és az önkéntes munka értéke 6726860 Ft volt.
Az egyesület elnöke az éves beszámolót mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is, a szöveges
kiegészítő melléklettel együtt elfogadásra a taggyűlés elé terjesztette.
A taggyűlés az éves beszámolót 22083 ezer Ft mérleg főösszeggel, valamint 335 ezer Ft tárgyévi
eredménnyel és a kiegészítő melléklettel együtt, egyhangúan elfogadta.

Szekszárd 2018-04-08

Szegedi Dezsőné sk.
elnök

