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1. Számviteli és pénzügyi beszámoló 
a) Egyesületünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően 2015. évre 
" közhasznú egyszerűsített beszámoló"- t készített,kettős könyvvitel alapján. 
 
A mérleg főösszeg   2015.évben 352 ezer  FT   volt , a 2014 évi 281ezer Ft- tal 
szemben. 
Az év pénzügyi forgalma 508.217.- Ft összegű bevételben és 437.632,-Ft összegű 
kiadásban   70.585.-Ft eredmény elérésével  realizálódott  
Könyvelésünk a kettes könyvi tel rendszerében történt. 
b) pénzforgalom konkrét adatai: 
 
Bevételek Ft -ban kizárólag közhasznú tevékenységből volt bevétel. 
Tagdíj                                                           181.200- 
Támogatás                                                   170.000.- 
Tagi-céltámogatás                                         65.000- 
Szja 1%                                                          91.542- 
Kamat                                                                  475- 
Bevételek összesen-                                  508.217.- 
 
Ráfordításként érvényesíthet ő kiadások: 
Anyag jelleg ű kiadások:                                55.070.- 
Anyagvásárlás                                                 49.130.-(koszorúk,virágok, áram-víz-gáz)         
Irodaszer ,nyomtatvány                                     5.940.- 
 
Igénybevett szolgáltatás költségei:           382.55 9.- 
Postaköltség                                                    18.530.- 
Újságok előfizetése ,szakkönyvek:                  74.313,- 
Bérleti díj                                                          90.000.- 
Kopjafa karbantartási Ktg.                               30.110.- 
Előadóknak kifizetett dij                                   40.000.,(Obrusanszky,Szabó) 
Jogi szolgáltatás                                              85.000.- 
Útiköltség                                                         10.100.- 
Terv szerinti értékcsökkenés ijász.felsz           19.575.- 
Banki költség                                                      4.931.- 
 Salgótarjáni sportrekreáció                             10.000.- 
Egyéb                                                                        3.- 
Ráfordítás és költség összesen                  437 .632.- 
2015 pénzügyi eredmény                               70.585.- 

• Könyvizsgálat  egyesületünk könyvizsgálót nem alkalmaz . 
2. Kapott támogatások,pályázati pénzeszközök 
Egyesületünk pénzforgalmának részletezésében látható 2015 -ben kapott 
támogatás összege 327.017.- Ft volt. 
Ebből 65.000.-Ft magánszemélyek adománya volt ,a helyi önkormányzattól 
150.000.-Ft-ot és az Izsákért Közalapítványtól   20.000.-Ft –ot . 
    
SZJA 1%-os támogatás összege   91.542.-Ft. 
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3. Az egyesület bemutatása 
3.1. Általánosságban 
Egyesületünk 2003.02.21.-el bejegyzett közhasznú egyesület,mely 18 taggal alakult a 
jelenlegi létszám 15 fő. 
Alapszabályban megfogalmazott az erdélyi magyar nemzetközösség ügyének 
támogatása,az erdélyi szellemiség ébrentartása,megőrzése,az erdélyi kulturális 
hagyományok ápolása vagyis kulturális tevékenység. 
 
3.2. 2015 évi közhasznú tevékenységünk 
2015-ben is sikerült több  alkalommal  értékes ismeretterjesztő előadásokat szervezni irodalmi 
történelmi témakörökben, a "családi összejövetelek" évek óta kedvelt és sikeres alkalmak ezért 
már  hagyomány szerűen kerülnek  megszervezésre. 
Az Íjászszakkör  megvalósult ,ezen kívül az orgovány  úti  rovásírásos helységnévtábla 
karbantartása is megtörtént. 
A z egyesület nevében  viselt közhasznúságot az új törvényi rendelkezés értelmében sikerült le 
kell vetkőzni ami az egyesületre  nézve azt jelentette hogy hivatali bürokrácia  végrehajtása  
hárult az egyesület elnökére   ami egy úttal  anyagi  terhet is rótt az egyesületre.  
 
4. A vagyon felhasználás alakulása 
2015.évben az egyesület vagyonában 70.585.-Ft növekedés valósult meg. 
Egyesületünknek  vagyona is van ilyen az egyesületi zászló,íjász felszerelés valamint  
pénzeszköz aminek értéke a mérleg fordulónapon  234.628.-FT amelyből  160.000.-Ft   lekötött 
betétben a 43.543.-Ft van a bankszámlán és  31.085,-Ft pénztárban van. 
 
 
5. A vezető tisztségvisel ők díjazása 
Valamennyi tisztségviselő társadalmi munkában végezte a tevékenységét,részükre 
tiszteletdíj egyéb juttatás költségtérítés kifizetésre nem került. 
 
 
 
 
 
 
Izsák,2016.március 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        Nagy Árpád 
              egyesület elnöke 
 

 


