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Nyilvántartási szám: 13-02-0004553

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és  Természetjáró Egyesület Vác

2600. Vác, Kálvin János utca 2.

2021. évi beszámoló
Szöveges rész

Beszámolási időszak: 2021. január 01.-2021. december 31.

2022. május.28.
.

                                                                                     Szabó Miklós
                                                                           A társadalmi szervezet vezetője



 Az egyesület bemutatása  

 Elérhetőség
Az egyesület elérhetősége: 2600. Vác, Kálvin János utca 2.

 Azonosító adatok
Az egyesület a Magyar Kajak- kenu Szövetség,  a Magyar Sárkányhajó Szövetség, a Duna-
Régió Víziturisztikai Szövetség és a Sportegyesületek Országos Szövetségének 
tagszervezete. A Dunai Sárkányok STE besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a 
szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
közhasznú egyesület
Budapest Környéki Törvényszék 
Végzés száma: 1400.Pk.60011/2006

 Tevékenység általában
 Rendszeres erdei és egyéb túrák, valamint vízi túrák szervezése, tanintézeten kívüli

sporttevékenységek,  sportedzések,  sportversenyek  rendezvények  rendszeres
szervezése,

 a sárkányhajó  sport szervezése,  népszerűsítése, minél szélesebb réteg bevonásának
elősegítése, a kiképzési, versenyzési, sportolási lehetőségek biztosítása, a tagok és az
érdeklődők részére,

 a sárkányhajó  sporttal kapcsolatos diák és szabadidősport feltételeinek megteremtése,
fenntartása és fejlesztése,

 a  sárkányhajó  sport  ismertetése,  népszerűsítése  a  sport  érdeklődőivel  versenyek
szervezésével,

 hazai és nemzetközi sárkányhajó események szervezése és/vagy rendezése,

 ifjúság és utánpótlás nevelés,  képességfejlesztés a fenti sportágakkal kapcsolatban,

 fogyatékos  sportolók  képzésében  és  versenyeztetésében  való  részvétel  a  fenti
sportággal kapcsolatban,

 sportlétesítmények  használata,  illetve  működtetése  a  fent  említett  sportágakkal
kapcsolatban,

 A szervezet vezetése
Az egyesület döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető 
tisztségviselők adatai az alábbiak:
Az egyesület elnöke: Szabó Miklós, lakcím 2600. Vác, Zrínyi utca 34.
 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

 A Szervezeti felépítés
Az egyesület önálló részekre nem bontható

 Foglalkoztatottak



A sportegyesület a tárgyidőszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.

 A vagyon felhasználása  

Az alaptevékenység eredménye:3476 ezer Ft. 

 Költségvetési támogatások felhasználása  
Az egyesület 2021-ben a Sportegyesület Országos Szövetsége által kiírt Hiszek Benned 
Sportprogram keretében 500 ezer Ft és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt -től 2.900 ezer Ft 
támogatást kapott. Ebből az összegből a 2021-ben felmerült költségekre 2.522 ezer Ft-ot 
használt fel az Egyesület. A 2022-es költségekre felhasznált 378 ezer Ft a beszámolóban a 
passzív időbeli elhatárolások között szerepel.

  2021. év szakmai munka bemutatása:  

Az utánpótlás korú igazolt versenyzők toborzását általános iskola 5-6. osztályos tanulóival kezdjük,
Mivel a sárkányhajózásban viszonylag későn 12 éves korban lehet kezdeni a versenyzést.  Minden
évben  támogatjuk  a  középiskolák  gólyatáborait  sárkányhajós  programmal,  ahol  a  9-es  diákokat
igyekszünk  bevonni  a  közös  munkába.   Az  iskolákkal  együttműködési  szerződések  megkötésére
törekszünk.  Évente megrendezzük a Magyar Sárkányhajó Szövetség támogatásával a Nebuló Kupa
váci futamát, és a Magyar Kajak Kenu Szövetség támogatásával a  Sulisárkány elnevezésű versenyt. Az
említett sportszövetségek az éves versenynaptárjukban is hirdetik ezeket a diák kupákat, amelyek
által több száz fiatalt ismertetünk meg a sárkányhajózással. A vidám hangulatú, de azért erőt próbáló
versenyeken részt  vevő fiatalok közül  sokan a szabadidős és  verseny szintű sárkányhajózáshoz is
kedvet kapnak. Mindkét rendezvény kifejezetten az általános-,  és középiskolás diákoknak szól.   A
katolikus,  református  egyházak  ifjúsági  szervezeteivel  rendszeresen  dolgozunk,  rendezvényeiket
támogatjuk.

Az egyesület ösztönzi fiataljait, hogy a sportág legnagyobb lehetőségét, az országosan, és nemzetközi
szinten  megszerezhető  kapcsolati  tőkét  maximálisan,  saját  munkájukon  keresztül  minél  jobban
használják. A belföldi, külföldi klubokkal nagyrészt a középiskolás fiataljaink tartják a kapcsolatot.

A sárkányhajózás élethosszig űzhető sport!  Egyesületünkben a  tíz évestől, a hatvan évesig minden
korosztály  megtalálható,  és   időszakosan  együtt  is  dolgozik.  A  társadalmi  munkákból,  a  közös
szervezésekből, programokból, edzésekből a fiataloknak is bőségesen jut. Ennél jobb nevelési közeget
elképzelni sem lehet, itt  több generáció együtt dolgozik egy közös cél érdekében.

Egyesületünk  szezonálisan  tavasszal,  ősszel  részt  vesz  a  mindennapos  testnevelés  órák
megtartásában, lehetőséget ad az önkéntes közösségi szolgálat teljesítéséhez .  

 Kiadások:  
 
5.1. Bérleti díj,nevezési díj, bank ktg, serleg, érem, felszerelések, rezsi költség a 
szabadidősport feladatok során felmerült egyéb kiadások. 
 
5.2 Vezető tisztségviselők juttatásai 
 



A sportegyesület vezető tisztségviselője ezen tisztségéért a tárgyévben semmiféle juttatást 
nem kapott.  Az utánpótlás edzői tevékenységéért 450 ezer Ft munkabérben részesült.
 
6. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
 
Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott tevékenységét a céljának megfelelően látta el.
 
7. Köszönetnyilvánítás 
 
A Dunai Sárkányok STE ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységével 
segítette munkánkat.



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

13 Budapest Környéki Törvényszék

Szabó Miklós

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

1 3 0 2 0 0 0 4 5 5 3 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

2 6 0 0 Vác

Kálvin János utca

2

    

1 3 0 2 0 0 0 4 5 5 3

1 4 0 0 P k 6 0 0 1 1  2 0 0 6

1 8 7 1 2 6 8 9 1 1 3

Szabó Miklós

Vác 2 0 2 2 0 5 0 4

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

Adatok ezer forintban

1 603 1 678

1 603 1 678

2 801 6 594

52 18

2 749 6 576

4 404 8 272

4 404 7 883

54 54

2 990 4 353

1 360 3 476

12

12

377

4 404 8 272

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

Adatok ezer forintban

1 362 1 362

4 716 9 061 4 716 9 061

3 035 4 829 3 035 4 829

972 3 722 972 3 722

268 700 268 700

92 92

4 716 10 515 4 716 10 515

4 716 10 515 4 716 10 515

3 030 5 496 3 030 5 496

30 558 30 558

282 586 282 586

12 397 12 397

2 2 2 2

3 356 7 039 3 356 7 039

1 360 3 476 1 360 3 476

1 360 3 476 1 360 3 476

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

Adatok ezer forintban

3 022 3 022

337 295 337 295

268 700 268 700

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

2 6 0 0 Vác

Kálvin János utca

2

    

1 4 0 0 P k 6 0 0 1 1  2 0 0 6

1 3 0 2 0 0 0 4 5 5 3

1 8 7 1 2 6 8 9 1 1 3

Szabó Miklós

egészséges életmód, pozitív életérzés kialakítása

gyermekek, fiatalok, felnőttek

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

Adatok ezer forintban

4 716 10 515

337 295

4 379 10 220

3 356 7 039

30 558

1 360 3 476

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2022.05.04 16.16.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác
2021 . évi Beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név:
Székhely: 2600. Vác, Kálvin János utca 2.
Bejegyző határozat száma: 14PK60011/2006
Nyilvántartási szám: 13-02-0004553

A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Jogszabályi háttér

1. A beszámolási forma:

·

·

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

·

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2022. május 4.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és 
Természetjáró Egyesület Vác

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 
politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és 
az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt 
lehetséges.



· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Szabó Miklós elnök

4.  A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

5. A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

7. Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

8. Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:
a) A bekerülési érték:
·

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
·

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
· saját előállításkor a közvetlen költségek;
· térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
·

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
· aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
·

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
·

az egyesületünk értékvesztést nem számol el.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
· a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
·

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek 
bemutatásra.

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi 
értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a 
lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét 
használatbavételkor egy összegben.

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok 
és kötelezettségek értékelése a számlavezető bank deviza eladási árfolyamán történik.



e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

2. Információk a kötelezettségekről

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

4. A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján: 20%

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV. Tájékoztató adatok

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 0 fő

2.

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

-

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti 
formája okán.

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal 
terhelt lenne.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban 
felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért járandóságban 
nem részesülnek.



A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

5. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

2022. május 5.

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem 
osztja fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és 
nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

Képviseletre jogosult 
személy aláírása


	2021-eves_beszamolo_-szoveges[34591].pdf
	OBHGEPI_PK_742_18712689113_Dunai_Sárkányok_Sárkányhajós_és_Természetjáró_Egyesület_Vác_118594751524400.pdf
	civil-kieg-2021.pdf
	kiegészítő melléklet




