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1. A Magyar
bemutatása

Vállalkozónık

Közhasznú

Egyesülete

rövid

Az egyesület 2011. október 11.-én alakult.
Az egyesületet a Heves Megyei Bíróságon a 2442 számon tartják nyilván
2011. november 11.-étıl.
Az egyesület a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál az 18279025-1-13
adószámon szerepel.
Az egyesület statisztikai számjele: 18279025-7022-529-13, azonosítója
729547
Az egyesület székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Kiss Ignácz utca 9.
2012.10.16.-ig, 2012.10.17.-tıl az egyesület székhelye 2173 Kartal, dobó
utca 30.
Az egyesület tevékenységi köre: TEÁOR 7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás
Az egyesület képviselıje: Tóthné Vidi Rita, elnök

2. A számviteli politika fıbb jellemzıi
A mérlegkészítés idıpontja 2013. február 4.
A könyvvezetés módja a bruttó elszámolás figyelembevételével vezetett
kettıs könyvvitel. Az egyesület a Számviteli Törvény által elıírt
egyszerősített éves beszámolót készít, melynek részei:
Egyszerősített mérleg,
Egyszerősített eredménylevezetés,
Kiegészítı melléklet
Közhasznúsági jelentés

3. Eszközök
Az egyesület a tárgyév végen 101 eFt pénzeszközzel rendelkezik, melybıl
15 eFt a pénztár, és 86 eFt a bank egyenlege. Az egyesület más eszközzel
nem rendelkezik.

4. Források
Az egyesület forrásainak az értéke 101 eFt, mely teljes egészében a
tárgyévi közhasznú tevékenységbıl származó nyereség.
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3. Tájékoztató rész
Az Egyesület az alakulás évében semmilyen közhasznú, vagy vállalkozási
tevékenységet nem végzett, így sem bevétele, sem költsége nem
keletkezett a 2011. évben.
A tárgyévben 180 eFt tagdíjból származó bevétele és 41 eFt egyéb
támogatásból származó bevétele keletkezett.
A költségek között a tárgyévben 1 eFt irodaszer költség, 71 eFt terem és
eszközbérleti díj, 38 eFt könyvelési díj és 10 eFt bankköltség szerepel.
Az Egyesület sem önkormányzattól, sem egyéb más állami szervtıl
támogatást nem kapott a tárgyévben.
Az Egyesület részére a könyvviteli szolgáltatást és a beszámoló
elkészítését a Gódor és Gódor Kft. (2170 Aszód, Ady Endre utca 8., Cg.
13-09-135211, felelıs személy Gódor Attila ügyvezetı) végezte. A
beszámolót készítette Gódor Attila (2170 Aszód Ady Endre utca 8.,
regisztrációs száma: 180725).

Aszód, 2013. február 4.
...........................................
Elnök
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