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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A Pest megyei Kutyások Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) a beszámolóját a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény), 479/2016 (XII.28)
Kormányrendelet és az Egyesület Számviteli Politikája alapján állította össze.

I.1. Az Egyesület bemutatása
Az Egyesületet alapító okiratát 2020. október 08-án írták alá 13-02-0007892 cégjegyzékszámon,
Brit és Ausztrál Juhászkutyások Egyesülete elnevezéssel került bejegyezésre a Cégbíróságnál.
Az Egyesület jelenlegi elnevezése 2021. március 11-i dátummal került bejegyzésre.

I.1.1.

Általános adatok

Hosszú elnevezés:

Pest megyei Kutyások Egyesülete

Működési forma:
Székhely:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Internetes honlap:

Non-profit szervezet, egyesület
2335 Taksony Zrínyi Miklós utca 31.
19280846-1-13
19280846-9499-529-13
www.peke.hu

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására az Egyesület elnöke Székely István (1029 Budapest,
Homokóra utca 22.) és alelnöke, Farkas Márta Barbara (2335 Taksony, Zrínyi Miklós utca 31.)
jogosult.
Az Egyesület könyvvezetésének szakmai irányítását és gyakorlati lebonyolításait az Egyesület
maga végzi, egyik tagja által.
A hatályos törvényi rendelkezések szerint az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

I.1.2.

Tevékenységi kör

Az Egyesület főtevékenysége: 9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
Működési keretet és szakmai hátteret biztosítani elsősorban a Pest megyei kutyatenyésztők, tartók és -kedvelők részére. Az egyesület célja továbbá a nemzeti és nemzetközi kutyás
egyesületekkel, nemzeti és nemzetközi szövetséggel való együttműködés, ennek keretében az
egyesület a MEOESZ tagjaként kíván a jövőben tevékenykedni.
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I.2. A számviteli politika főbb elemei
Az Egyesület a számviteli politikáját és számlarendjét az Egyesület működési, szervezeti
sajátosságainak figyelembevételével a Számviteli törvényben meghatározott követelmények
szerint alakította ki.
Az Egyesület számviteli rendje és beszámolója a Számviteli törvényen alapul.
A Számviteli törvény értelmében az Egyesület számviteli elszámolásaiban a vállalkozás
folytatásának elvéből kiindulva érvényre juttatja a teljesség, a valódiság, a világosság, az
összemérés, a következetesség, a folytonosság, az óvatosság, az egyedi értékelés, a bruttó
elszámolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség, az időbeli elhatárolás
és a költség-haszon összevetésének elvét.
Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet.

I.2.1.

A beszámoló összeállítása

A beszámoló fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:

2020. december 31.
2021. január 15.

Az Egyesület Egyszerűsített Éves beszámolót készít a Számviteli törvényben meghatározott
szerkezetben és előírt részletezésben magyar nyelven, ezer forintban.
Az Egyesület a Számviteli törvény előírásaitól nem tért el, sem a mérleg, sem pedig az
eredménykimutatás vonatkozásában.
A mérleg nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek több mérlegsorhoz is hozzárendelhetőek
lennének, illetve nem változott meg az eszközök besorolása.
A beszámoló összeállításakor az összehasonlíthatóság követelménye biztosított, nem kerül sor
az értékelési elvek megváltoztatására a tartósan megváltozott körülmények miatt.
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek
elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit.
Az Egyesület eredményét összköltség eljárással készült eredménykimutatással mutatja be. Az
egyes eszközöket, kötelezettségeket valamint saját tőkét bemutató mérleget az Egyesület a
Számviteli törvény előírásainak megfelelő „A” változatban készíti el.
Az Egyesület tevékenységére tekintettel 350/2011 (XII.30) Kormányrendelet további közzétételi
kötelezettségként írja elő a közhasznúsági melléklet meglétét, abban az esetben is, ha az egyesület
nem közhasznú jogállású.
Az Egyesület a beszámolóit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat útján teszi közzé.
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I.2.2.

Alkalmazott értékelési szabályok

Az Egyesület a Számviteli törvénnyel összhangban az előírt határidőre elkészítette az alábbi
szabályzatokat:
- Számviteli politika
- Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- Pénzkezelési szabályzat
- Önköltségszámítási szabályzat

I.2.2.1.

Értékvesztés elszámolás és céltartalék képzés

A Szt. rendelkezései szerint nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel
pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés
elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és
feltételezhető veszteséget akkor is, ha az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés
időpontja között vált ismertté.
Az eltérés tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül – akkor is, ha az az
értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.
Az eszközök értékelésénél minden esetben:
-

-

tartósnak kell tekinteni az eltérést, ha az értékelés időpontjában már 1 éven keresztül
minden nap fennáll, vagy az értékelést követően 1 éven belül nem várható az eltérés
megszűnése
jelentősnek kell tekinteni az eltérést, ha
o bármely eszközcsoport esetén az eszközcsoport eszközeinek összesített könyv
szerinti értéke és piaci értéke közötti különbözet (könyv szerinti értékre vetített
relatív mértéke) 15 %-nál nagyobb, vagy
o az egyes eszközcsoportok esetleges értékvesztéséből adódó eredményhatás
adózott eredményhez viszonyított értéke 10 %-nál nagyobb

Eszközök értékvesztése
Az értékvesztés elszámolási kötelezettség alá tartozó eszközök köre a következő:
készleteknél,
követelések után.
A kezelt vagyonra szóló tartós követelésre értékvesztést kell elszámolni annak könyv szerinti
értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
Az értékvesztés, illetve annak visszaírása során a piaci érték meghatározásakor a kezelt vagyon
üzleti év mérleg fordulónapjára kimutatott saját tőkéjének összegét kell figyelembe venni.
Az Egyesület értékvesztést jelenleg nem mutat ki, sem a készletekre, sem a követelésekre
vonatkozóan.
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Céltartalékok elszámolása
A Szt. előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni olyan
múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, vagy szerződésekből származó, harmadik
felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, melyek még nem következtek be, de bizonyosan
fel fog merülni.
Továbbá olyan esetben, amikor a várható kötelezettség összege és esedékessége még
bizonytalan, de a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján indokolt a
képzés, mert annak fedezetét más módon nem biztosította az Egyesület.
Ilyen kötelezettség
a jogszabályban meghatározott várható kötelezettség
függő kötelezettségek
a biztos (jövőbeni) kötelezettségek
környezetvédelmi kötelezettség
A Szt. előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása
érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan várható jelentős és
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig
rendelkezésre álló információk szerint – feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de
összegük vagy felmerülésük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan és nem
sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.
Ezek a következők lehetnek: fenntartási költségek.
Ezen céltartalékok a szokásos tevékenység során rendszeresen és folyamatosan felmerülő
költségeire nem képezhetőek. Az Egyesület a mérlegtételek értékelése során figyelembe vesz
minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő
eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.

I.2.2.2.

Értékcsökkenés elszámolási szabályok

Terv szerinti értékcsökkenés, amortizáció elszámolásának módja
Az Egyesület értékcsökkenést az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök tekintetében
számolhat el, a Szt. előírásainak megfelelően, figyelembe véve a hátralévő hasznos élettartamot
és ennek függvényében meghatározott maradvány értéket.
Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett
immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek
megfelelően használják.
Az Egyesület a beszerzett immateriális javainak és tárgyi eszközeinek használati idejét, hasznos
élettartamát szakértői vélemények, illetve műszaki dokumentációk alapján határozza meg.
A maradványérték az eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor, az üzembe helyezésének
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam végén várható,
realizálható értéke.
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Amennyiben az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megtervezésekor figyelembe vett
körülményekben meghatározó jelentőségű, lényeges változás következik be, a terv szerinti
értékcsökkentés módosítható. Ezen körülmények az alábbiak:
az eszköz használatának időtartama,
az adott eszköz értéke,
várható maradványérték.
A változtatás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell
mutatni.
A hasznos élettartamot az immateriális javak és tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének
megváltoztatása, felújítása befejezése után újra meg kell állapítani.
Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel.
Kis összegű tárgyi eszköz
Az Egyesület – a Számviteli törvény alapján – a 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási
érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. Ez alapján nem kell
értékcsökkenési leírást tervezni.

I.2.2.3.

Az időbeli elhatárolás szabályai

Az Egyesület aktív és passzív időbeli elhatárolást számol el az éves mérlegkészítéskor, annak
érdekében, hogy a több időszakot érintő gazdasági események bevételre és ráfordításra
gyakorolt hatásai az érintett időszakok között arányosan megosztásra kerüljenek. Az adott
elszámolási időszakra csak az arányos bevétel, vagy költség kerül elszámolásra.
Jelenleg az Egyesület beszámolójában ilyen tételt nem tart nyilván.

I.2.2.4.

Céltartalékkal kapcsolatos elszámolási szabályok

Az Egyesület az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez – a szükséges mértékben –
azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik
felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig
rendelkezésre álló információk szerint – várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük
vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra az Egyesület
a szükséges fedezetet nem biztosította.
A kötelezettség megszűnésekor, illetve az abból adódó veszteség realizálásakor a céltartalék
összege kivezetésre kerül.
Az Egyesület céltartalékot jelenleg nem mutat ki a mérlegében.

I.2.2.5.

Devizás tételek értékelése, alkalmazott árfolyam

A valutakészlet, illetve a devizában felmerült követelés, kötelezettség bekerüléskori értéke,
valamint a külföldi pénzértékre szóló eszközök, illetve kötelezettségek átértékelésére az
Egyesület – a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza.
Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik devizás tétellel a beszámolójában.
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I.2.2.6.

Valós értékelés

Az Egyesület nem alkalmazza a valós értékelés szabályait a pénzügyi instrumentumok fordulónapi
értékelésére.

I.2.3.

Kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak az Egyesületnél azok az
eredmény-tételek tekintendők, amelyek előfordulása egyedi, nem rendszeres, függetlenek a
tevékenységtől, az Egyesület rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos tevékenységgel nem
állnak közvetlen kapcsolatban.
Kivételes nagyságú bevételnek, költségnek, ráfordításnak az Egyesület azt az eredménytételt
tekinti, amely eléri vagy az Egyesület előző évi nettó árbevételének a 10%-át, de legalább a 10
millió forintot.
Az Egyesületnél a tárgyidőszakban nem volt kivételes előfordulású tétel.

I.2.4.

Ellenőrzés, önellenőrzés

Az Egyesület esetében minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében
az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
Az Egyesület nem rendelkezik korábbi évek beszámolóit érintő jelentős összegű hibával.
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II. SPECIÁLIS RÉSZ
II.1. A VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA
II.1.1.
Az eszközök és források összetételének alakulása
2019.12.31.
Megnevezés
Befektetett
eszközök
Immateriális
javak
Tárgyi eszközök
Befektetett
pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli
elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózott
eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt
kötelezettségek
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Passzív időbeli
elhatárolások
Források összesen

ezer Ft

Változás Változás

2020.12.31.

%

ezer Ft

%

ezer Ft

%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
169
0
0
0
169

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

0
169
0
0
0
169

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
169
169
0
0
0
0

0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
169
169
0
0
0
0

0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

169
0
0

100,00
0,00
0,00

169
0
0

100,00
0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0
169

0,00
100,00

0
169

0,00
100,00
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II.1.2.
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jellemző
mutatószámok
adatok %-ban
Mutató megnevezése
Eszközarányos
üzemi eredmény
Saját tőke aránya
Befektetett
eszközök aránya
Befektetett eszközök
fedezete
Azonnali likviditási
mutató
Éves likviditási
mutató
Eladósodottság foka
Eladósodottság
mértéke
Nettó eladósodottság
mértéke
Tőkearányos
nyereség
Tőkearányos üzemi
eredmény
Árbevétel arányos
üzemi eredmény
Árbevétel arányos
adózás előtti
eredmény
Árbevétel arányos
jövedelmezőség
Tőkeerősség

Számítási mód
Üzemi (üzleti eredmény)
Eszközök összesen
Saját tőke
Források összesen
Befektetett eszközök
Eszközök összesen
Saját tőke
Befektetett eszközök
Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettség
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettség
Kötelezettségek
Eszközök összesen
Kötelezettségek
Saját tőke
Kötelezettségek-Követelések
Saját tőke
Adózott eredmény
Saját tőke
Üzemi (üzleti eredmény)
Saját tőke
Üzemi (üzleti eredmény)
Nettó árbevétel
Adózás előtti eredmény
Nettó árbevétel
Adózott eredmény
Nettó árbevétel
Saját tőke
Eszközök összesen

2019.12.31. 2020.12.31. Változás
0

102,36

102,36

0

100,00

100,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

100,00

100,00

0

102,36

102,36

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

100,00

100,00
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II.2. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
II.2.1.

Befektetett eszközök

II.2.1.1. A tárgyi eszközök és immateriális javak
Az Egyesület nem rendelkezett tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal 2020. december
31-én.

II.2.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök
Az Egyesület nem rendelkezett részesedésekkel 2020. december 31-én.

II.2.2.

Forgóeszközök

II.2.2.1. Készletek
Az Egyesület nem rendelkezett készletekkel 2020. december 31-én.

II.2.2.2. Követelések
Az Egyesület nem rendelkezett követelésekkel 2020. december 31-én.

II.2.2.3. Értékpapírok
Az Egyesület nem rendelkezett értékpapírokkal 2020. december 31-én.

II.2.2.4. Pénzeszközök
A pénzeszközök bruttó értékének, értékvesztésének és nettó értékének részletezése
Megnevezés
Pénzeszközök Bruttó értéke
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
Bruttó érték összesen
Pénzeszközökre képzett értékvesztés
Pénzeszközök Nettó értéke

II.2.3.

adatok ezer Ft-ban
2019.12.31.
2020.12.31
0
0
0
0
0

0
169
169
0
169

Aktív időbeli elhatárolások

Az Egyesület nem rendelkezett aktív időbeli elhatárolással 2020. december 31-én.
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II.2.4.

Saját tőke

A Saját tőke alakulása

Megnevezés
Jegyzett
tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött
tartalék
Értékelési
tartalék
Adózott
eredmény
Saját tőke

II.2.5.

adatok ezer Ft-ban
2020.
Adózott
december 31-ei
eredmény
egyenleg

Eredménytartalék
rendezés

2019.
december 31-ei
egyenleg
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

169

0

0

169

169

Céltartalékok

Az Egyesület nem rendelkezett céltartalék állománnyal 2020. december 31-én.

II.2.6.

Kötelezettségek

II.2.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek
Az Egyesület nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettséggel 2020. december 31-én.

II.2.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Az Egyesület nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettséggel 2020. december 31-én.

II.2.6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek
Az Egyesület nem rendelkezett rövid lejárató kötelezettséggel 2020. december 31-én.
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II.2.7.

Passzív időbeli elhatárolások

Az Egyesület nem rendelkezett rövid lejárató kötelezettséggel 2020. december 31-én.

II.3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTÉSEK
II.3.1.
II.3.1.1.

Üzemi tevékenység eredménye
Értékesítés nettó árbevétele

Az Egyesület nem rendelkezett értékesített nettó árbevétellel 2020. év során.

II.3.1.2. Aktivált saját teljesítmények
Az Egyesületnél nem merültek fel aktivált saját teljesítmények 2020. év során.

II.3.1.3. Egyéb bevételek

Megnevezés
2020. évi tagdíj
Adomány
Összesen

adatok ezer Ft-ban
2019.12.31-ével 2020.12.31-ével
zárult év
zárult év
0
162
0
10
0
172

II.3.1.4. Anyagjellegű ráfordítások
Az Egyesületnél nem merültek fel anyagjellegű ráfordítások 2020. év során.

II.3.1.5. Személyi jellegű ráfordítások
Az Egyesületnél nem merültek fel személyi jellegű ráfordítások 2020. év során.

II.3.1.6. Értékcsökkenési leírás
Az Egyesületnél nem merült fel értékcsökkenési leírás 2020. év során.

II.3.1.7. Egyéb ráfordítások
Az Egyesületnél nem merültek fel egyéb ráfordítások 2020. év során
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II.3.2.

Pénzügyi műveletek eredménye

II.3.2.1. Pénzügyi műveletek bevételei
Az Egyesület nem rendelkezett pénzügyi műveletek bevételével 2020. év során.

II.3.2.2. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Megnevezés
Bank által kibocsátott igazolás díja
Összesen

II.3.3.

adatok ezer Ft-ban
2019.12.31-ével 2020.12.31-ével
zárult év
zárult év
0
3
0
3

Eredmény felhasználás

Az Egyesület arra jogosult szerve javaslata alapján a 2020. évi adózott eredmény átvezetésre
kerül az eredménytartalékba, osztalék kifizetésre nem kerül sor.

III.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

III.1. A foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó információk
Az Egyesület nem rendelkezett foglalkoztatott munkavállalóval a 2020. év során.

III.2. A Társaság vezető tisztségviselőinek járandóságai
A vezető tisztségviselők a 2020. évben tevékenységükért nem kaptak díjazást.
A Felügyelő Bizottság tagjai a 2020. évben tevékenységükért nem kaptak díjazást.

III.3. Egyéb tájékoztató adatok
Az Egyesület 2020-ban nem rendelkezett környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi
eszközzel.
Az Egyesület 2020. évben veszélyes hulladékokkal és környezetre káros anyagokkal nem
rendelkezett.
Az Egyesület a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni
költségek fedezetére 2020-ban nem képzett céltartalékot.
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Az Egyesület 2020. évben környezetvédelemmel kapcsolatosan nem számolt el költségeket,
valamint a kötelezettségek között nem mutatott ki környezetvédelmi, helyreállítási
kötelezettségekkel kapcsolatos várható összegeket.
A COVID-19 gyors terjedésének és annak magyarországi és globális társadalmi és gazdasági
hatásainak következtében szükségessé válhat feltételezéseink és becsléseink felülvizsgálata,
amely kihatással lehet az eszközök és források nyilvántartási értékére. Az események gyors
változása miatt azonban a jövőbeli várható hatások nem felmérhetőek és nem láthatóak. A
vezetőség álláspontja szerint, a vállalkozás folytatásának elve nem sérül a járványhelyzet
következtében, és az Egyesület nem szorul majd tevékenységének jelentős korlátozására.

IV.

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Az Egyesület nem rendelkezett mérlegen kívüli tételekkel, valamint a tárgyévi pénzügyi
helyzet megítélése szempontjából bemutatandó megállapodásokkal és egyéb tételekkel a
2020. év során.

V. MÉRLEG FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK
A mérleg fordulónapja után nincs tudomásunk olyan lényeges eseményről, amely befolyásolná
akár a tárgyévi, akár a jövőbeni vagyoni- és eredményadatokat.

Budapest, 2021. április 27.

…………………………………
Az egyesület vezetője
(képviselője)

19

