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1. Az Egyesület bemutatása
Elnevezése: Árpási Faluvédő Egyesület
Győri Törvényszék végzési száma: 08/Pk/T60183/2011/00
Nyilvántartási száma: 08-02-0062494
Székhelye: 9132 Árpás, Egyedi utca 20.
Közhasznú jogállás: Nem közhasznú szervezet
1.1 Alakulás, célok, küldetés és tevékenységi kör:
Az Egyesület 2011. december 12-én alakult. Létrehozásának célja:
Környezet- és természetvédelmi, területfejlesztési tevékenység folytatása, az épített és a természeti
környezet védelme, állatvédelem. E célok aktuális feladatainak elvégzése érdekében önkéntes, társadalmi
munka szervezése. Árpás község lakosságának múltbeli és jelenkori életét bemutató kiállítások szervezése, a
Faluház emlékhellyé és menedékhellyé alakítása, és gondozása. Szervezi a régi korok szokásainak, tárgyi
emlékeinek védelmét, összegyűjtését, bemutatását.

2.
Nyugdíjas klub a falu időskorú lakosságának közösségi életének szervezése érdekében. Az Egyesület
célja rendszeres elfoglaltságot, és találkozási lehetőséget biztosítani a nyugdíjas korú lakosságnak,
annak érdekében, hogy fizikai és szellemi aktivitásukat minél továbbőrizzék, az elesettek szükség
szerinti segítését, támogatását szervezi.
3.
Az ifjúság szabadidejének szervezett, hasznos eltöltése érdekében, az Egyesület az alapszabályában
megfogalmazott céljaival összefüggő témakörökben ismeretterjesztő, képességfejlesztő szakköröket
hoz létre, előadásokat tart. Szervezi a közösség sport és kulturális életét, rendezvényeket és közösségi programokat szervez.
E feladatok teljesítése érdekében az Egyesület előadásokat, tanfolyamokat, akciókat, kampányokat
szervez és bonyolít le, kiadványokat jelentet meg, oktatással, tanácsadással segíti az állampolgárokat, bel- és külföldi civil és kormányzati szervekkel aktív kapcsolatot kezdeményez és tart fenn.
4.
Tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok ellátása. Közreműködés - az önkéntes tűzoltó egyesületekről
szóló 2008. XXXIII. törvény 1. § szerint - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltó ságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott, tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési szakfeladatok ellátásában.
Az Egyesület a tűzmegelőzés körében tájékoztatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról,
és a tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végez. Az általa észlelt segélykérést
továbbítja a hivatásos önkormányzati, és/vagy önkéntes tűzoltósághoz, és ezek a helyszínre
érkezéséig mindet megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozása, a tűz oltása érdekében,
továbbá segítséget nyújt a sérült, vagy az egyébként veszélyben lévő személyek részére. A tűzoltóság
helyszínre érkezését követően - a tűzoltás-vezető irányítása mellett - közreműködik a tűz oltásában,
illetve a műszaki mentésben
Az Egyesület e céljának hatékonyabb megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a
tevékenységi területén működő tűzoltósággal.

1.2. Beszámoló nyilvánossága:
a számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk a jogszabályok által előírt
nyilvánosságon túl a székhelyen megtekinthetők, azokról az érdeklődők teljes vagy részleges
másolatot készíthetnek.
1.3. Beszámoló szakmai háttere: Számviteli információs rendszer kialakítása, és működtetése, a
beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó
szervezet főbb adatai:
Angmar Bt 9030 Győr Asbóth Sándor u. 4.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:
Dr Olgyay Lászlóné 9132 Árpás Egyedi u.20. 004424 számú regisztrációs számmal
rendelkező könyvvizsgáló.
2. Számviteli politika alkalmazása
A szervezet számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló többször módosított 479/2016. (XIII.28) Kormányrendelet és a civil
szervezetek gazdálkodása egyes kérdéseiről 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján e
rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza.
2.1. A Könyvvezetés módja
Az egyesület könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek
feltüntetésre.
2.2. Beszámoló formája és típusa
Az egyesület a tárgyidőszakra egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági
mellékletet készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.
2.3. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot ölel fel, a mérleg fordulónapja
2020. december 31. A mérlegkészítés választott időpontja : tárgyévet követő év március 31.
2.4. Adózási sajátosságok
Az Egyesület ÁFA tekintetében alanyi mentességet választott. Társasági adó kötelezettsége a
tárgyévben nem keletkezett.
2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása,
ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege eléri a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át.
Mivel a mérlegfőösszeg 2%-a 1 millió Ft alatti, a hibahatár 1 millió Ft.
A feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kell, hogy bemutatásra kerüljön.
Az egyesület a tárgyévbe jelentős összegű hibát nem tárt fel.
2.6. Devizás tételek értékelése.
Az Egyesület devizában nem részesül.

2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó
értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított
arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés
évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai
elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények
figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a
rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezést
hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.
Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan ( lineáris leírási módszerrel ) történik.
Az értékcsökkenési leírás elszámolására évente kerül sor .
A 100 000 forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró eszközök bekerülési értéke a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.
Az Egyesület 2020 évben kis összegű tárgyi eszközt nem szerzett be.
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe, ha az eszköz hasznos élettartama végén
várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 90 ezer forintot.
2.8. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek
esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 ezer Ft-ot
meghaladó különbözet.
Értékvesztés elszámolására 2020 évben nem került sor.
2.8. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek a mérlegben tényleges bekerülési értéken jelennek meg.
Vásárolt készlet 2020 évben nem volt.
2.9. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az üzleti év fordulónapján, mennyiségben és értékben
megtörtént.
2.10. pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik
3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Összehasonlíthatóság
Az Egyesület mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
3.2 Saját tőke
Az Egyesület induló tőkével/jegyzett tőkével nem rendelkezik. A saját tőke a tárgyévi eredmény
hatására nőtt.
3.3 Passzív időbeli elhatárolás
A bevételek passzív időbeli elhatárolása között a 2020 évbeni nyertes pályázat összege szerepel,
amely 2021 évben kerül elköltésre. Összege 5 999 ezer forint.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Összehasonlíthatóság
Az Egyesület eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatóak az előző üzleti év megfelelő
adataival.
4.2. Bevételek
Az Egyesület bevétele tagdíjból, Önkormányzati és egyéb támogatásból, SZJA 1%-ból, és pályázati
támogatásokból áll. A 2020 évbe nyert második NEA támogatás nem került felhasználásra 2020
évben, ezért teljes összegében átvezetésre került a passzív időbeli elhatárolásba. A 2019. évi 748 E
Ft összegű passzív elhatárolás még egy 2014-ben nyertes pályázatból származott amely eszközök
beszerzését támogatta. Az elszámolt értékcsökkenéssel párhuzamosan került 2020-ban
árbevételként feloldásra .
A támogatások részletes bemutatását a 2020. évi beszámoló közhasznúsági melléklete tartalmazza.
Bevétel megnevezése
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmény
Egyéb bevételek
ebből tagdíj
SZJA 1%
Önkormányzati támogatás
magánszemély támogatás
Bethlen Gábor Alapkzelő Zrt
FVM 2014 elsz támogatás
Pénzügyi műveletek bevétele
Bevételek összesen

Előző év
E Ft

Tárgyév
E Ft

0
0
1 521
68
97
400
34
200
722
0
1 521

0
0
1 627
75
86
400
118
200
748
0
1 627

4.3. Ráfordítások
Az Egyesület ráfordításainak megoszlását tartalmazza az alábbi táblázat. Vállalkozási tevékenység
nem volt. A személyi jellegű ráfordítás a pályázatíró megbízási jogviszonyából adódó. Vezető
tisztségviselők díjazásban nem részesültek.
Ráfordítások megnevezése
Anyagjellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Bevételek összesen

Előző év
E Ft

Tárgyév
E Ft

113
0
979
421
0
1 513

88
171
1 124
187
0
1 570

4.4. Eredmény
Megnevezés
Eredmény

Előző év
E Ft

Tárgyév
E Ft
8

57

5. Tájékoztató adatok
Az Egyesületnek munkavállalói nincsenek. Az elnökség, a FEB tagok részére jövedelemkifizetés
nem történt
Tevékenysége jellegéből adódóan az Egyesület nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.

