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A Társaság számvitel politikája:
A Társaság számvitel politikája úgy került kialakításra, hogy az a társadalmi céljainak megvalósulását, eredményességét
szolgálja.
A Társaság olyan számviteli rendszert működtet, amely alapján megbízható és valós összképet tartalmazó beszámoló
állítható össze, és amely egyidejűleg a vezetői döntések meghozatalához is megfelelően alkalmas információul szolgál.
A Társaság könyvelését regisztrált mérlegképes könyvelő vezeti, a 2012. év adatai alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Üzleti év:
A Magyarországi Tájházak Szövetség üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.
A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja., 2012. 12. 31.
A mérleg készítés időpontja: 2012.március hó.
Beszámolási és könyvvezetési forma:
A számvitelről szóló 200 évi „C”törvény és módosításai szerint a Szövetség egyszerűsített éves beszámolót készít,
beszámolási formához igazodóan kettős könyvvitelt vezet.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását az egyéb szervezetek, közhasznú szervezetekre
vonatkozó szabályok szerint készíti.
Lényegességi kritériumok:
Lényegességi elv alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása
vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó adatait.
Számviteli elszámolás szempontjából a Társaság „lényegesnek” minősít minden olyan információt, amelynek értéke eléri,
vagy meghaladja a tárgyévet megelőző mérleg szerinti saját tőke 5%-át.
Ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb hiba:
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során –ugyanazon évet érintőenmegállapított hibák, hibahatások eredményei, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől függetlenül)
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át.
A 2012. éves beszámoló készítése során a Társaság a számviteli alapelvektől nem tért el

Értékelési eljárások:
Tárgyi eszközök : A befektetett eszközök értékelése az elszámolt értékcsökkenéssel és az indokolt értékvesztéssel
csökkentett beszerzési áron történik.
Értékcsökkenése: A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a bruttó érték alapján, használati idő figyelembe
vételével lineáris módszerrel, éves elszámolással történik.
Forgóeszközök :
Követelések értékelése:
A mérlegben követelésként a 2012 évben kiszámlázott, a mérleg fordulónapjáig kiegyenlítetlen követelések szerepelnek.
Pénzügyi eszközök értékelése:
A forint pénztár valamint a forintban vezetett bankbetét értéke valós könyvszerinti értéken egyeztetéssel vannak
alátámasztva.
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Kötelezettségek értékelése:
Rövidlejáratú kötelezettségek között a 2012. évet terhelő. a mérleg forduló napjáíg pénzügyileg rendezetlen kötelezettségek
szerepelnek.
.

Vagyoni- pénzügyi- jövedelmi helyzet bemutatása:
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2012. évi mérleg főösszege: eszköz-forrás egyezően 2 millió 989 ezer forint, az
előző év mérleg forduló napjához viszonyítva 235 ezer forinttal növekedett.
Összes eszközön belül a befektetett eszközök részaránya 3 %
Saját tőke összes forráson belüli részarány 82 %

Mérlegben szereplő adatok bemutatása
Tárgyi eszközök:
Megnevezés:

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Bruttó érték változás:
Irodai, igazgatási berendezések

390

390

Értékcsökkenés változás:
Irodai, igazgatási berendezések

204

90

1

293

186

1

90

97

Nettó érték változás:
Irodai, igazgatási berendezések

Vagyoni helyzet bemutatása:

2011.

2012.

Befektetett eszközök aránya
befektetett eszközök
összes eszköz

186 = 6,8 %
2 754

97 = 3,2 %
2 989

Forgóeszközök aránya
forgó eszközök
összes eszköz

2 568 = 93,2 %
2 754

2 892 = 96,8 %
2 989

Saját tőke aránya
saját tőke
összes forrás

742 = 26,9 %
2 754

2 439 = 81,6
%
2 989

Eladósodás aránya
összes kötelezettség
összes eszköz

2 012 = 73,1 %
2 754

550 = 18,4 %
2 989
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Eredményesség bemutatása:

2011.

2012.

1ndex

Tagdíjból származó bevételek

1 845

1 984

107,5 %

Közhasznú tevékenységek bevétele

1 712

644

37,6 %

Támogatások bevétele

1 578

4 488

284,4 %

1

534

Összes bevétel:

5 136

7 650

148,9 %

Anyag jellegű ráfordítások

2 942

5 375

182,7 %

0

0

90

90

100,0 %

642

488

76,0 %

Összes ráfordítás:

3 674

5 953

162,0 %

Közhasznú tevékenység eredménye

1 462

1 697

116,1 %

Egyéb (elévűlt kötelezettség leírása)

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb (behajthatatlan tagdíjak)

A Társaság vezető tisztségviselői személyi jellegű juttatásban nem részesültek, a szervezéssel kapcsolatban
felmerűlt költségeket számla, illetve kiküldetési rendelvényen számolták el.

A Közhasznú társaság igazgatósága döntése alapján a 2012. évben keletkezett Egymillió-hatszázkilencvenhét ezer forint
eredményét saját tőke növelésére eredménytartalékba helyezi.

Noszvaj. 2013. március 20.

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök
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