
 

 

 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓHOZ 

I. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI 

Név: ECONVENTIÓ Kerekasztal Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 

Képviseletre jogosult személy: Sápi Ákos elnök (továbbiakban: Elnök) 

Székhelye: 7623 Pécs, Rét utca 49. 

Statisztikai számjele: 18203387-7220-529-02 

Adószáma: 18203387-1-02 

Nyilvántartási száma: 3141 

Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék 

Bejegyző határozat száma: PK60.142/2010/6 

Beszámolót készítette: Oláh Gáborné    Nyilvántartási száma: 158371 

 

II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE 

 

Az Egyesület a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C 

Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a számviteli törvény szerinti egyes 

egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak 

szerint.  

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, jelen beszámoló a 2016. január 01.- 2016. december 31-

ig terjedő időszakra szól, kimutatásai magyar forintban készültek és a beszámolóban ezer forintban (e Ft) 

kerülnek kimutatásra. 

Az Egyesület a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti 

könyveit, egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet 4. számú 

melléklete szerinti formában készül – a mérlegforma a kormányrendelet szerinti tagoláson túl tovább nem 

részletezett. Az eredmény-kimutatásban az Egyesület tárgyévi eredményét a tagdíjak, támogatások, 

adományok, az egyéb bevételek összességének, valamint a működési költségek (anyag- és személyi jellegű 

ráfordításoknak, az értékcsökkenési leírás, egyéb) továbbá a pénzügyi ráfordítások különbsége adja. Az 

eredmény-kimutatás a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti formában készül. 



Az eredmény-kimutatás s vonatkozó kormányrendelet szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. 

Az Egyesület 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy 

összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik. Az 

értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.  

Az Egyesület készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A 

készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.  

Az Egyesületre nem vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat. 

Adózási sajátosságok: Az Egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya, vállalkozási tevékenységet 

nem végez.  

Az Egyesület tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. 

 

III. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 

 

Befektetett eszközök  

A befektetett eszközök 2017. 12.31 –i értéke 5 e Ft azaz kettőmillió-kilencszázkilecvenhétezer forint Ft volt.  

 

Forgóeszközök:  

Az Egyesület pénzeszköz állománya az alábbiak szerint alakul:  

Bankszámlán lévő pénzkészlet:         629 e Ft  

Házipénztárban lévő pénzkészlete:     28 e Ft  

 

Saját tőke: 

A saját tőke összege 663 e Ft, amely 1263 e Ft eredménytartalékból és 600 e Ft tárgyévi eredményből áll. 

 

Céltartalékok  

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. 

 

Kötelezettségek  

Az Egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségei között szállítói tartozással nem rendelkezik. Az Egyesületnek 

2017. évi rövid lejáratú hitel tartozása a beszámolási időszakban nem volt.  

 

 

IV.EREDMÉNY, LIKVIDITÁS 



 

Tárgyévi eredményt meghatározó tételek 

2016. évi bevételek 

Tagdíj bevétel: 30 e Ft 

Kapott támogatások: 

Pannon-Safe támogatás 2500 e Ft  

2017. évi bevételek összesen: 2.530 eFt  

 

2017. évi kiadások 

Költségnemenként:  

Anyagköltség   164 e Ft     

Telefon, internet   92 e Ft     

Karbantartási költségek  10 e Ft     

Szoftver regisztrációs díj  88 e Ft 

Pénzügyi tábor  1.610 e Ft     

Bankköltség     28 e Ft 

Terv szerinti értékcsökkenés     887 e Ft 

Kiadások összesen: 3.131 e Ft 

 

Az Egyesület tárgyévi közhasznú eredménye 3.131 e Ft.  

Vállalkozási tevékenységből 2017-ben bevétel nem keletkezett, így az Egyesületnek 2017. évben társasági 

adófizetési kötelezettsége nincs. 

A fentiek alapján az Egyesület a 2017. évi 600 e Ft tárgyévi eredménnyel (veszteség) zárta az évet, amelynek 

teljes összegét az eredmény tartalékba helyezi. 

 

V. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

ECONVENTIO közhasznú tevékenységei: 

1) Kutatócsoport működtetése a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karával, az Állami 

Számvevőszékkel és a Nemezti Adó- és Vámhivatallal közösen, középiskolai diákok, és a felnőttek pénzügyi 

ismereteinek felmérése és vizsgálata érdekében. 40 kérdéses „Econventio Teszt” nevű kérdőív kidolgozása. 

2) Felmérések alapján kutatási jelentés készítése a fenti 2 korcsoport körében. 

3) „Szakmák éjszakája” programsorozaton pénzügyi ismeretterjesztő tevékenység végzése. 



4) A középiskolás nyári pénzügyi tábor szervezése Balatonbolgáron, melyen 5 középiskola csapata vett részt. 

5) Nevelő, oktató, ismeretterjesztő tevékenység keretében e-learning alapú tanulási modulok fejlesztése és 

népszerűsítése. 

5) Kutatócsoportunkkal  - a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Szakképzési Centrumok együttműködésével - 2017. novemberében megkezdtük 

pénzügyi és közpénzügyi ismeretek felmérést a felnőttoktatásban tanuló felnőttek körében. 

6) Szakmai évértékelő konferencia szervezés és tartása az Állami Számvevőszékkel közösen 2017. december 

15-én. 

 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

• Középiskolai „Econventio teszt” pénzügyi ismeret felmérésben részt vevők száma: 12.200 fő. 

• Felnőtt „Econventio teszt” pénzügyi ismeret felmérésben részt vevők száma: 2.200 fő 

• A 6 napos középiskolás nyári pénzügyi táborunkban az Econventio Iskolahálózat 5 kiemelkedő 

iskolájának 30 tanulója vett részt. 

• Felnőttoktatásban tanulók körében 2017-benkezdett programunkban tárgyéveben 800-an vettek 

részt. 

• Szakmai évértékelő konferencia 90 fő részvételével. 

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

Az Egyesület elnöke és vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végezték, díjazásban 

az előző évek gyakorlatának megfelelően 2017. évben sem részesültek. 

A 201A 2017. évi közhasznúsági beszámolót a közgyűlés 1/2018. (III.22.) számú határozatával elfogadta. 

 

Pécs, 2017. április 01.  

         Sápi Ákos 

             Elnök 

 

 


