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1. A szervezet bemutatása:

1.1. Alaku!ás, célok, küÍiletés

A szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását
és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását a
megyében. A szövetség feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje azok
számát, akik bekapcsolódnak és ösztönözzön annak rendszeres gyakorlására. Szervezze a

természetbarát szakosztályok, egyesületek, csoportok alakulását, segítse azokat. Sportjellegű
és kulturális, ismeretterjesztő programokkal szervezze a szabadidő hasznos eltöltését. Túrák,
táborozások szervezésével teremtse meg hazánk, más országok, népek megismerését,
hazaszeretetre és a népek közötti barátság elmélyítésére neveljen. Ellássa a természetjárók
érdekképviseletét. Gondoskodjék a természetjárás szakmai fejlesztéséről, a tagok és

érdeklődők, a túravezetők képzéséről, továbbképzéséről. Gondozza a jelzett turista
úthálózatot és fejlessze azt. lntézi a turistatérképen való átvezetéseket. Kedvezményekkel
támogatja a résztvevőket a rendezvényeken való részvételben, az utazások, a szállás a

progra m m egsze rvezésébe n.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könywezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolókban az adatok eltérő jelölés
hiányában ezer forintban kerü lnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Heves Megyei Természetbarát Szövetség a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan
egyszerűsített éves beszá molót készít.

A Heves Megyei Természetbarát Szövetségaz előző üzleti évhez hasonlóan a beszárnolóban
a mérleget ,,A" változatban állította össze.

2.3. Jelentő összegű hibák érte!mezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása,
ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített
beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2o/o-át, de legalább 1 MFt, vagy ennek megfelelő
devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi
beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatásra. ,,

2.4. Leltározási szabályok :

Az eszközök és források leltároijs;a az eszközök és források leltárkészítési szabatyzata szerint,
az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez
képest nem változtak.



2.5.

A pénzkezelés a számviiel politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt

szabályok szerint történik, a pénzkezelési szabályai az előző üzleti évhez képest nem

változtak.

2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsoIatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

A szövetség gondoskodik a természetjárás szakmai fejlesztéséről. Nagy figyelmet fordít a

tagok, túravezetők képzésére. A természet és környezetvédelem szakterületén mindent

megtesz annak érdekében, hogy azélő és bennünket körülvevő világ értékeit megóvja.

Kedvezménnyeltámogatja a természetjáró túrákon és versenyeken résztvevőket. Szervezi a

szakosztályokat, egyesületeket és csoportokat, segíti azokat. A covid-19 járvány nehezítette

tevékenységeinket, de a szabályok megtartásávaltevékenységünk folyamatos volt.

Közhasznú szervezet kapott támogatásinak felhasználása

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Program elnevezése:,,Közös cél"

Tá m ogatá s i d őta rta m a : 2O2LO4,0L - 2022.03.3 t.

Támogatás összege: 300 000 Ft.

A tárgyévben felhaszná!t összeg: 128 198 Ft.

Az összeg fethasznátása: A szövetség működési költségeinek részbeni finanszír orá,r^,

Támogató: Magyar Természetjáró Szövetség

Program elnevezése: BGA működésitámogatás 
:

Támogatás időtartama | 2o2t.ol.o7 - 2o2!,Og.30.
_:.';

Támogatás összege: 125 000 Ft,

A tárgyévben felhasznált összeg: 125 OOO Ft.

Az összeg felhasznátása: A szövetség működési költségtiinek részbeni finanszírozása,



3. Elemzések

3.1.Adatok változása

1_000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás

A. Befektetett eszközök 35 36 0

A.l, lmmateriális javak 0 0 0

A.ll. Tárgyi eszközök 36 36 0

A.lll. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

B. Forgó eszközök 7 654 7 9L5 26L

B,l készletek 0 0 0

B.ll. követelések 445 301 -1,44

B.lll Értékpapírok 0 0 0

B.lV. pénzeszközök 7 2o9 7 6t4 405

c. Aktív időbeIi el határolások 0 0 0

EszKözöK összeseru 7 690 7 95L 26I

D. Saját tőke 7 54o 7 800 26o

D.l. l n d u ló tőke / jegyzett tőke 1 340 1 34o 0

D.ll jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0

D.lll. Lekötött tartalék 0 0, 0

D.lV. Értékelési tartalék 0 0 0

D.V. Tárgyévi ered mény alaptevékenységből -231, 26o 49L

D.Vl. Tá rgyévi ered mény vá l la l kozási
tevékenységből

0 0 0

E. céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 150 151 t

F.l. Hátra sorolt kötelezettségek 
:_i

0 0 0

F.ll Hosszú lejá ratú Kötelezettségek 0
:

0

F.lll Rövid lejá ratú kötelezettségek 150 151 I

G. passzív időbeli el határolások ..:_ 0 0 0

Források/Passzívák 7 690 7 95L 26L



1000 HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás

1,, Értékesítés n etió á rbevétele 1.42 zoI 59

2, Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0

3. Egyéb bevételek 465 767 302

4. Pénzügyi bevételek bevétele 0 0 0

5, Anyagi jel legű ráford ítások 8L2 ]08 -Lo4

6. Személyi jellegű ráford ítások 7 0 -7

7. Értékcsökkenési leírás 19 0 _19

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0

9. Pénzügyi műveletek ráford ítása 0 0 0

B. összes ráfordítás 838 708 -130

c. Adózás előtti eredmény -23t 260 491,

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény 2Lo 260 50

3.2 Mérlegtéte!ek megosztása

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgy időszak

Befektetett eszközök o,46 o,45

lmmateriális javak 0,00 0,00

Tárgyi eszközök o,46 o,46

Befektetett pénzügyi eszközök 0,00 0,00

Forgó eszközök 99,54 99.55

készletek 0,00 0,00

követelések :,59 3,77

Értékpapírok 0,00 0,00

pénzeszközök 93,75 96,23

Aktív időbeli el határolások 0,00 0,00

Eszközök összesen 100,00 100,00



3.3 Vagyoni helyzet

A Heves Megyei termésietbarát szövetség saját jegyzett tőke az előző évihez képest nem
változott. A gazdálkodó tőkeerőssége 491- eFt.-al erősödött, kötelezettségei nem változtak.

3.4 Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 405 eft.-al növekedet. A gazdálkodás rövidtávú finansz írozása
biztosított.

3.4. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes teljes naptári évre számított bevétele előző évben 607 eFt volt, a

tárgyévben 767 eFt. volt, az előző évhez képest növekedett.

Az adózott eredménye az előző évihez képest 491- eFt. aljavult.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1 befektetett eszközök

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzésjelentősnek
minősülő hibát nem tárt fel, a mérlegtárgyévi adatai korábbi időszakra. vonatkozóan
korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek m inősülő mértékben ta rtal maznak.

4.2 Befektetett eszközök

lmmateriális javak jeIentős tételei

A mérleg időszaki adatai között immateriális jószág nem szerepelt.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között befektetett pénzügyi eszköz nem szerepelt.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt váIlalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya-
vagy leányvállalattal szemben nem állfenn.

4.3 Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között készlet nem szergpel

A mérleg tárgyidőszaki tételei líózött forgatási célú értékpapír nem szerepel.

4.4 Aktív időbeli ethatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei .,:

A mérleg tárgyidőszaki adatai között aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.



4.5.

Saiát tőke

A mérleg tárgyidőszaki adatai között értékesítési tartalék nem szerepel.

ÉrtékheIyesbítések ata ku lása

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök
nincsenek.

valós értékelés bemutatása

A Heves MegyeiTermészetbarát Szövetség a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok
meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnét hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek hátralévő futamideje több mint őt
év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegtárgyidőszaki adatai között hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vál IalkozássaI szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben kötelezettség nem állfenn.

4.8. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli eIhatárolások jelentős téte!ei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1, Előző évek módosítá sa

A korábban lezárt évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzésjelentősnek
minősülő hibát nem tárt fel, az eredmény kimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra
vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasontíthatóság,

A Heves MegyeiTermészetbarát Szöv&ség adófizetési kötelezettsége körében'- az esetleges
jogszabályi változások hatásairi túl- nem történt olyan változás, mely az eredmény
kimutatás egyes adataina k összehason l ításá ban korrekciót kívá nna.



5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Heves MegyeiTermészetbarát Szövetség bevételeinek megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel kategória Előző időszak

1000HUF

Tárgyidőszak

100HUF

Árbevétel 1,42 201,

Aktivált saját teljesítmény érték 0 0

Egyéb bevétel 465 767

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

Bevételek összesen 607 968

Aktivált saiát teliesítmények jelentős tételei

Az eredmény kimutatás tárgyidőszaki adataiban aktivált saját teljesítmények értéke nem
jelenik meg.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredmény kimutatás tárgyidőszaki adataiban pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik
me8.

4.Ráfordítások

A Heves Megyei Természetbarát Szövetség ráfordításainak megosztását, és azok alaku]ását
mutatja be az alábbitáblázat:

Ráfordítás kategória Előzőidőszak

1000HUF

Tárgyidőszak

1000HUF

Anyag jelle gű ráíordítás 8L2 708

Személyi jel legű ráford ítás 7 0

Értékcsökkenési leírás 19 0

Egyéb ráfordítás 0 0

Pénzügyi műveletek
ráfordítása

0 0

Ráfordítások összesen 838 708



Egyéb ráfordítások jeleiritős tételei

Az eredmény kimutatás tárgyidőszaki adataiban egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős téte!ei

Az eredmény kimutatás tárgyidőszaki adataiban pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik

meg.

6. Tájékoztató adatok

6.1.Könywizsgá!ó által felszámított díjak

A Heves MegyeiTermészetbarát Szövetség könywizsgálatra nem kötelezett, így a

könywizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2 Létszámadatok

A Heves MegyeiTermészetbarát Szövetség a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott:

6.3 COV!D-19 hatások

A COV|D_19 koronavírus járvány okozta helyzet a Heves Megyei Természetbarát Szövetség
gazdálkodására is hatást gyakorolt, de a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges
ismert bizonytalanságot nem jelentett.


