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Az egyesületbemutatása
Az Egyesület2008.április 28-ánalakult137a|apit taggalSághery Leader Eryesü|et
neven.
Szé khelye:
9600Sárvár' Batthyrí ny
u' 34.
Az Egyesületjelenlegielnöke Fehé rIstviin.
A tií rsadalmiszewezeÍcé |ja:
.
-

a vidé ki terü|eteken törté n gazdálkodási' elsósorban a nem mez gazÁnági
tevé kenysé gek
támogatása,
fejleszté se,
a foglalkoztatrás
el segí té se,
j aví tása'
az a|apszo|gáltatások
az információsé skommunikációstechnológiákhozvaló hozzáfé résegí
s té se,
a vidé kiterületekvonzóbbáté teleberuhrí zások
segí té se
ré vé n,
helyikezdemé nyezé sekenalapuló
inté zkedé seksegí té se.

Az Egyesület nem rendelkezik közhasznú besorolással.Vállalkozási tevé kenysé get
nem
vé gez.
A könylwiteli szolgáltatásköré betartozófeladatokiranyí tásáé rt,
vezeté sé éfelel
rt s szemé ly
BergmannJózsefrrémé rlegké pes
könyve| ' regisztrációsszé tma:
1|7695'
Könywizsgálói feladatokatNé methné
TakácsKrisáina látjael. Könywizsgálói Kamarai
regisárációsszáma:005638
Az Eg}'esületszrí mvitelé nek
ftí bbiellemz i
Az Egyesület kett s könyvelé st vezet. Az üzleti é v zrí rásakoraz egyé bszervezetekre
vonatkozóegyszer sí tett
é vesbeszrí molót
ké szí t,
amelymé rlegból'eredmé nykimutatásból
áll.
Emellettkiegé szí tmellé kletet
ké szí t.
Az iizleti é vid tartamamegegyezika naptárié wel'
Mé rlegfordulónapja: 2Ol4.december
31.
Mé rlegké szí id
té spontja:
2015'marcius31.
Erté kelé módok.
si
eliá'rások
Az Egyesületjeilemz enszolgáltatástvé gez,sajáte| á||itásúvásarolt
,
ké szleteinincsenek.
Az é rté kcsökkené selszámolrí sa az i.izembe helyezé s napjától, az állomri'rryból törté n
kivezeté snapjáigtörté niké venteegyszer,az eszköz bruttóé rté ke
alapjrln,linerí risleí rássala
maradvií rryé rtéé ksa hasznosid tartamÍ igyelembevé telé ve..
A maradvtí nyé rtéaz
k izembe helyezé sidópondában az eszköz meghatrí rozott,a hasmos
vrí rható,realizálható é rté ke'
é lettartamvé gé n
Nem jelent s a maradvií nyé rtéakkor,
k
ha annak

összege az adott eszköz terv szerinti é rté kcsökkené sé nek
é vesösszegé tnem haladjameg'
Ekkor a maradványé rténulla.
k
Az 100.000Ft alatti tárgyi eszközök, é s immateriálisjavak a használatbavé telkoregy
összegbenkeriilnekleí rásra.
/

Je|ent sösszegnekkell tekinteniazÍaz ósszeget,amelya mé rlegfti
összeg 2oÁ-átmeghaladja.
Lé nyegesinformációnak tekintend ,amelynek összege a saját tóke összegé nek20%.át
meghaladja.
A számvitelialapelvektólaz Egyesületnemté rtel.
A valós vagyoni.pé nzüqyié sjövedelmihelvzetalakulásánaké rté kelé (se
1. sz. mellé klet)

il.

Mé r|eghezkapcso|ódó kiegé szí té sek

Az Egyesületbefektetett
eszközeinekalakulásáta 2. mellé klettarta|mazza.
A.Iánoshrí zrítalálható,
n
felú jí tásra
szoruló,.Irodahrí z'.
megrrevezé singatlanjelké pes1 Ft.é rt
került megvásrí rlásra 2013-ban. Ehhez kapcsolódóan tervezé si, engedé lyezé si
tervdokumentációké szült mé g a beszerzé sé vé ben.A tervnek megfelel megvalósí tás
meghiusult,a továbbiakbannem használhatófel, ezé rtterven felüli é rté kcsökkené ské nt
kivezeté ské került
nt
a könyvekb l.
Ké szleteknemvoltak a mé rlegfordulónapon.
Követelé ské nt
került kimutatáslaegy szállí tóitú lfiZeté sbadódó
l
követelé s.
A pé nzeszközök2 %o-aházipé nzÍ rí rban'
a.tóbbia bankszámlántalálható..
A tarsaságkönyveiben szerepl aktí vid beli elhatrí rolás
biaosí tásidí jjalkapcsolatos.
Az Egyesületnekinduló t ké jenem volt. A mú ködé sesorán az e| z é vek összevont
t kevá|tozása328 e Ft volt.
A targyé vben
alaptevé kenysé gból
keletkezetteredmé ny
összege 8.l33 e Ft. Í gya sajátt ke
összege8.461 e Ft.
Hátrasoroltilietve hosszúlejáratúkötelezettsé g
nincs.
Rövid lejrí ,ratu
kötelezettsé gek
ré szletezé se:
o Szállí tók
25 eFt
r NAV (dec.-ibé rekhez
kapcsolódófizetendók) 992 eFt
o Munkabé r.tisaelet dí iak(decemberhavi)
1.037e Ft
Osszesen:
2.054e Ft
Passzí v id beli elhatarolásraprllyrizatonnyert pé nzösszegmiatt került sor, mivel a támogatott
eszköz benlházás nem került aktiválásra a tárgyé vben.
A mé rlegf összege 10.874e Ft.

III. Eredmé nykimutatáshoz kapcso|ódó kiegé szí té sek
az alaptevé kenysé
Az Egyesülettií rgyé vi
eredmé nye
bevé
g teleib él saz ahhozkapcsolódó
kiadásokbóltev dik össze. Az Egyesületvállalkozásitevé kenysé get
nemfolyatott.
Az ií rbevé telé nek
összeté tele
:
MVH-tól kapotttámogatás:
Srí rvárKisté rsé ge.Területfej.
Közh. NonprofitKft.t l t{í mogatás:
Hosszú pereszteg
onkormanyzattólkapotttámogatás:

31.507e Ft
2.65.7eFt
300 e Ft

Összesen:

38.304e Ft

jóváirt bankikamatokbólszármazot7.
Pé nzügyim veletekbevé tele
Anyagjellegúráfordí trás
Szemé lyijellegu ráfordí tií s
Erté kcsökkené leí
si rás
Költsé gnemekösszesen:

4.127eFt
25.003e Ft
103e Ft
29.233e FÍ

Egyé b ráfordí tás kerekí té sikÍ ilönbözetb l, az MVH-nak utólagos vizsgálat alapjan
visszafizetend támogatáské sedelmikamatából, valamint a terven felüli é rté kcsökkené si
leí ráské nt
elszí moltberuhazásié rté kb adódott.
l
Rendkí vüligazdaságiesemé ny
nemtörté nt.
A 20l4. é vieredmé ny
8.l 33 e Ft.

IV. Tájé koztató kiegé szí té sek

A foglalkoztatottakátlagos lé tszÍ tma
4 f szellemi munkavállaló volt a trí rgyé vben.
A
kifizetett tiszteletdí jakkalegyütt a szemé lyijel1eg ráfordí tásokösszege 25.003 Ft.
A vrí llalkozásnaktargyé vbenkömyezefvé delemmelkapcsolatostennivalója nem volt. Ezzel
kaocsolatosadatok a könweiben nem szereoelnek.

Sághery Leader EryesüIet
20' 4. 0I. 0I. -2014.12. 3I.
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1.1. Vagyonihelyzet
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Sajáttöke ariánya%

2

tókefeszültsé si mutató %

3 Eladósodottsásimutató %

Forgóeszkö,zök

saját töke
Kötelezettsé gek
Saját t ke

28,51

14 11

24,28

6, 51

Összesforrás
aránya yo

aránya o/o

Befektetetteszközrk
tsszes eszköz
. Folgóeszközök
tsszes eszköz

350,64

14 77

saját t ke

I keeTóssé g 7o

5 Befeketett eszközök
o

7,00

IdegentÓke
Idegen t ke

Tárryé v

EI zó é v

Saiát töke

I

4

Ké plet

57,21
41,,94

77,El
1Á nn

75,3i

1.2.Pé rufigyihe|yzet
Mutató

Ké plet

Pé náigyi eredmé nye Ft

Cash flow

El zö é v

Tá!Í gJé v

-451(

607t

I
ForgóeszkÖzÖk

z

Likviditási mutató

Rövid lejáÍ atu köt.
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