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Általános kiegészítések
A Szöveges beszámoló melléklet a NESZ 2014.01.01.-től 2014.12.31-ig terjedő időszak
tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, az érvényben lévő adótörvények, valamint a 2011. évi
CLXXV. törvény (Civil tv.) szolgáltak.
A beszámolót és kiegészítő mellékletet összeállította: Stádium 2000 Szolgáltató Bt.
A könyvelést végző személy neve:
Herendi Anikó
A könyvelést végző regisztrációs száma:
129129843
A könyvvizsgálatot végző személy neve:
Könyvvizsgálatra nem kötelezett
1. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
Alakulás
Alakulás és bejegyzés kelte, száma: Fővárosi Törvényszék Pk.61305/1990/2, 1990.01.18.
A szervezet teljes neve:
Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Rövidített neve:
NESZ
Székhelye:
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
Adószáma:
19001229-2-41
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége alapszabálya értelmében az alábbi céllal jött létre 1982-ben:
A nemzeti tárgykultúra értékeire épített szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles kézműves,
népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete.
A magyar népi kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetése, a minőség megőrzése. Az alkotók, az
alkotások és a szakterületen működő szervezetek, közösségek, műhelyek szakmai, gazdasági
érdekképviselete.
Szövetségünk megalakulása óta legfontosabb céljának tekinti a hagyományos magyar népi kézművesség
értékeinek támogatását, a népművészettel foglalkozó emberek összefogását, regionális egyesületek,
szervezetek létrehozását. A Szövetség feladata a szakmai érdekképviselet, a tagszervezetekkel,
alkotóházakkal való folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása, illetve a kölcsönös
információáramlás biztosítása. Ezen kívül kezdettől fogva a NESZ tevékenységi körébe tartozik
rendezvények, kiállítások, vásárok rendezése, pályázatok kiírása, szakmai továbbképzések, táborok
megszervezése.
Céljaink elérése érdekében gyakoroljuk szakmai érdekképviseletünket, együttműködünk a népművészet
területén működő országos szervezetekkel. Élünk döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő
jogkörünkkel. 56 tagszervezetet forgunk össze, lehetőségeinkhez képest anyagilag is támogatjuk szakmai
munkájukat. Tagszervezeti Fórum rendezvényeinken az aktuális problémák feltárása, a megoldások
megvitatása a feladatunk. A céljaink megvalósítása érdekében közvetlenül és közvetetten olyan
rendezvényeken jelenünk meg, melyeken tagságunk széles körben mutatja meg a magyar tárgyalkotó
népművészet hagyományait. Régi és elfeledett mesterségeket elevenítünk fel, műhelybemutatók során és
gyermekjátszókban ismerkedhet hagyományainkkal az érdeklődő közönség. Szakmai munkánkat a 2011-ben
megalakult 15 Szakmai Bizottság segíti.
Magánszemélyek az SZJA 1% felajánlásával támogatják a szervezetet. A kiutalt támogatást a célszerinti
tevékenységre fordítjá k. 2014-ben a „ Vándorló fazekas inas” program úti költségére fordította a szövetség.
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Az elnöki feladatokat Pál Miklósné látja el. Elérhetősége: 5600. Békéscsaba, Magyar u. 20.
A Szövetségnek jelenleg 56 tagja van.
2. A számviteli politika főbb vonásai
A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:
A mérleg fordulónapja:
2014. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2015. február 28.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
A könyvelés úgy lett kialakítva, hogy az „Egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete” (PK-142) nyomtatvány kitöltését maradéktalanul alátámassza.
Alapszabály szerint vállalkozási tevékenységet is folytathat a szövetség, melynek nyereségét a célok
megvalósítására fordítja. 2014. évben a vállalkozási tevékenység az összes bevétel 6%-a volt. A TAO
törvény ezt az eredményt mentesíti az adófizetési kötelezettség alól, adófizetési kötelezettség nincs.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése a Számviteli törvénynek megfelelően történik.
A készleteket beszerzési értéken van nyilvántartva.
Az üzletrészek, kötvények nincsenek az egyesület tulajdonában. 2014-ben értékvesztést nem számolt el,
tartalékok nem képzett.
A devizában nyilvántartott tételeket a számlavezető OTP bank középárfolyamán számolja el, 2014.12.31-én
A deviza készlet átértékelése az aktuális árfolyamon megtörtént.
3. A egyesület valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Alap és közhasznú tevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye
Adófizetés
Adózott eredmény

Bázisév eFt
2.569
8 909
0
11 478

Tárgyév eFt
-1 907
3 132
0
225

Bázisév eFt

Tárgyév eFt

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A készletek alakulása

(adatok eFt-ban)
Megnevezés

Göngyölegek
Kiadványok
Plakettek
Közvetített szolgáltatás készleten
KÉSZLETEK ÖSSZESEN

38
180
0
0
218

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
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28
180
127
16
351

Megnevezés

Bázisév eFt
276
58 525
58 801

Pénztár
Bankbetétek
PÉNZESZKÖZÖK

Tárgyév eFt
128
53 582
53 710

A követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Belföldi vevők
Rövid lejáratú kölcsön tagszervezetnek
Fizetett előleg
EHO túlfizetésből
Áfa követelés
Helyi iparűzési adó
Követelések

Bázisév eFt
225
2000
10
9
455
84
2 783

Tárgyév eFt
5 206
998
7
0
0
84
6 295

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Összeg eFt

Immateriális javak
Ingatlan
Tárgyi eszközök
2014.beszerzések 100 e alatti eszközök azonnali écs.elsz.
Tárgyi eszközök összesen
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

0
126
309
149
584
584

Saját tőke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Bázisév eFt
3 661
49 198
122
0
2 569
8 909
64 459

Induló tőke
Tőke változás ( előző évek eredménye)
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
SAJÁT TŐKE

Tárgyév eFt
3 661
60 798
0
0
-1 907
2 132
64 684

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Bázisév eFt
139
369
3
299
140
8
0
0
112
1 070

Személyi jövedelem adó
Társadalombiztosítási kötelezettségek
Vevőktől előleg (Hírmondó)
12. hó nettó munkabérek
Lakásbérletre befizetett kaució
Egyéb kötelezettsége
EHO kötelezettség
ÁFA kötelezettség
Szállítók
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Tájékoztató kiegészítések:
3

Tárgyév eFt
153
291
14
409
140
35
65
231
511
1 849

A tárgyévben foglalkoztatott főállású munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő. A munkavállalók
részére kifizetett bruttó munkabér és béren kívüli juttatások éves összege: 8.309 e Ft.
A tevékenységgel kapcsolatosan a főállású munkavállalókon és tisztségviselőkön kívül, megbízással és
alkalmi munkavállalással összesen 81 fő vett részt munkánkban.
Vezető tisztségviselők részére kifizetett személyi jellegű ráfordítások 880 e Ft, utazási költségtérítés,
reprezentációs kiadások, napidíjak jogcímen kerültek kifizetésre.
A több napos rendezvények alkalmával 10 fő önkéntes segítette munkánkat. Részükre étkezést
biztosítottunk 131 e Ft értékben.
Egyéb kiegészítő információk:
A szövetségnek 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
Kelt: Budapest, 2015. május 9.

....................................
Pál Miklósné elnök
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