
 

Vízityúk Vízitúra Egyesület 

2021. évi Kiegészítő melléklete 
 

 

Nyilvántartási szám: 15-02-0003559 

Adószám: 18655007-1-15 

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31 
 

 

I. Magyarázatok a mérlegtételekhez 
1.  Tárgyi eszközök: 

Tartalma:  

• Immateriális javak 

• Ingatlanok kapcsolódó, vagyoni értékű jogok 

• Műszaki berendezések, gépek, járművek 

• Egyéb berendezések, felszerelések 

 

Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja üzleti évet követő január 31. 

• A nyilvántartás alapja a beszerzési érték 

• Az értékelés módja egyedi 

• Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az 

aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente 

• Állománya leltárral fedett. 

 

2. Készletek: 

Értékelése: 

• A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 31. 

• A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. 

• Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt. 

 

3. Követelések: 

Tartalma:  

• Vevői tartozások 

• Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. 

 

4. Pénzeszközök: 

Tartalma:  

• pénztár 

• bankszámla 

 

Értékelése: 

• Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év január 31. 

• A nyilvántartási érték a könyv szerinti érték. 

• Az értékelés módja egyedi. 

• Állománya egyeztetéssel, rovancsolással igazolt. 
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5. Hátrasorolt kötelezettségek: 

Tartalma: Nincs 

 

Értékelése: 

• A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év március 31. 

• A nyilvántartás alapja a folyósításkori érték 

• Értékelés módja egyedi 

 

6. Hosszú lejáratú kötelezettségek: 

Tartalma: Nincs 

 

Értékelése: 

• Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év január 31. 

• A nyilvántartási érték a könyvi érték 

• Állománya egyeztetéssel igazolt. 

 

7. Rövid lejáratú kötelezettségek: 

Tartalma:  

• mérleg fordulónap után fizetendő szállítói tartozás 

 

8. Saját tőke: 

Tartalma:  

• jegyzett tőke 

• eredmény tartalék 

• adózott eredmény 

 

Értékelése: 

• A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 31. 

• A nyilvántartás alapja a könyvi érték 

• Állománya egyeztetéssel igazolt. 

 

 

II. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez 
Összes bevétel: 

Tartalma:  

• belföldi 

• egyéb 

 

Értékelése: 

• A nyilvántartás alapja a könyvi érték 

• Állománya analitikus nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt. 

 

Összes ráfordítás: 

Tartalma:  

• költségek 

• egyéb ráfordítások 

• elszámolt értékcsökkenés 
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Értékelése: 

• A nyilvántartás alapja a könyvi érték 

• Állománya bizonylati alátámasztással igazolt. 

 

III. További kiegészítések 
1. Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása: 

Egyesületünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban. 

 

2. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások: Az egyesületnél 

meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő. 

 

3. Vezető tisztségviselőknek, a tagoknak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a 

nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, 

a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei: A társaság a vezető tisztségviselők 

részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális 

kötelezettséget. 

 

4. Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év: A tárgyévben nincs 

ilyen kötelezettség. 

 

5. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok 

fajtáját, formáját: A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 

 

6. Valós értéken történő értékelés bemutatása: Egyesületünk nem alkalmaz valós értékelést.

  

7. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, 

módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása: Egyesületünk az 

értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 

 

8. Tárgyévben közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végzők létszáma összesen: 

10 fő 

 

 

Nyíregyháza, 2022.03.14. 

 

 

 

 


