Gólem Színház Közhasznú Egyesület

Kiegészítő melléklete
a 2015. december 31.-i fordulónappal
elkészített egyszerűsített éves beszámolójához

Budapest, 2016. május 31.

I.

Általános kiegészítések

1.) Szervezet bemutatása
Szervezet megnevezése:
Székhelye.
nyilvántartási száma :
nyilvántartásbavételérőr rendelkező
jogerős bírósági határozat száma:
Nyilvántartásbavétel dátuma:

Gólem Színház Közhasznú Egyesület
2721 Pilis, Újerdő út 5
11517
12-.Pk.60.295/2005/6
2005. június 1

Egyesület célja
- Hozzájárulni a mai magyar zsidó közösségi élet megújulásához, melyet e kulturális
örökség letéteményesének tart. :
- zsidó színház alkotói bemutatása Magyarországon,- izraeli drámák lefordítása magyar
nyelvre, a darabok színpadra állítása, -együttműködés az izraeli és más nemzetiségű
zsidó színházakkal, művészeikkel, saját és közös produkciókban
Egyesület célja szerinti besorolása: Kulturális tevékenység
Egyesület képviselője: Borgula András
2721 Pilis, Újerdő utca 5.
Takács Zsuzsanna
2200 Monor, Kisfaludy u. 47
Takács József
2200 Monor, Kisfaludy u. 47

2.) A számviteli politika fő vonásai:
Könyvvezetés módja:
Kettős könyvvitel rendszerében, forintban
Üzleti év:
minden év január 1-december 31-ig
Alkalmazott mérlegtáblák:
Számviteli tv. 1. sz. mellékletében szereplő „A”változat un. mérlegszerű elrendezéssel
Alkalmazott eredmény kimutatás:
Számviteli tv. 2. sz. mellékletében szereplő „A” változat, un. lépcsőzetes elrendezéssel
Mérlegzárás időpontja: minden év május 31.
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Költségelszámolás választott módszere:
A költségeket kizárólag az 5. Költség nemek számlaosztály számláin könyveljük.
Számviteli alapelvek:
A számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket alkalmazzuk.
Értékelési elvek:
A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve
azt az alkalmazott leírásokkal, növelve azt a visszaírás összegével.
.
Amortizációs politika:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradvány értékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Maradvány érték: Az eszköz maradvány értékét – az egyedi értékelés elve alapján –
a hasznos élettartam végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában
fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.
Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős,
akkor a maradvány értéket nullának tekintjük.
Nem jelentős a maradvány érték, ha az eredeti bekerülési érték 10 %-át, minimum
100.000.-Ft összeget nem éri el.
Értékcsökkenés elszámolása:
Értékcsökkentést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számolunk el.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszközök beszerzési vagy
előállítási költségét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
számoljuk el.
Jelentős összegű hiba mértéke:
A hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során megállapított hibák,
hiba hatások eredményt, saját tőkét módosító értéke, ha annak együttes összege meghaladja
az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át
A szervezetnél jelentős összegű hiba a tárgy időszakban nem volt.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:
1.Borgula András 2721 Pilis , Újerdő út 5.
Közzététel helye: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf. 24
1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1.) A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

1.1. Nem összehasonlítható adatok nem szerepelnek a mérlegben.
1.2. Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek.
2.) Eszközök
2.1. Az Egyesület tárgyi eszközökkel rendelkezik, bemutatását a függelék tartalmazza.
2.2. Értékvesztés elszámolására a tárgy évben nem került sor,
2.3 Értékvesztés visszaírására nem került sor.
.
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2.4 Forgóeszközök : készletek között nyilvántartott áru: vásárolt könyvek
143 e Ft értékben
követelések: 10 071 e Ft
részletezés: vevőkövetelés 1 301 e Ft
áfa visszaigénylés 498 e Ft, egyéb követelés 8 272 e Ft
Pénzeszközök: 6 491 e Ft
2.5 Aktív időbeli elhatárolás: 65 e Ft.

3) Források
3.1. Saját tőke
eredménytartalék
15 913 e Ft
mérlegszerinti eredmény:
-2 508 e Ft
Változását a függelék tartalmazza
3.2 Kötelezettségek :
1 100 e Ft
részletezése:
belf.szállítói tartozás:
0 e Ft ,
Külf. szállítói tartozás
0 e Ft
le nem járt esedékességű adók,járulékok: 0 e Ft
fel nem vett munkabér :
354 e Ft
3.3 Passzív időbeli elhatárolás : 4 747 e Ft.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1. Össze nem hasonlítható adatok nincsenek.
2. A létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységekből eredő nettó árbevételek
alakulása:
Támogatás civil szervezetnek :
35 024 e Ft
Központi költségvetési szerv:
2 600 e Ft
Alaptevékenység árbevétele:
13 483 e Ft
részletezése:
Színházi árbevételek:
6 222e Ft
Egyéb rendezvények árbevétele:
6 783 e Ft
könyv értékesítés
60 e Ft
Bérbeadás
418 e Ft
Egyéb bevétek : 0 e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele: 8 e Ft
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3. Az anyagjellegű ráfordítások szolgáltatások főbb tételei:
Jogcím
Összeg e Ft-ban
Anyag ktg.
2 520 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke:
55 e Ft
számviteli szolg., könyvvizsgálat
686 e Ft
utazási ktg, kiküldetés
976 e Ft
bérleti díj
2 310 e Ft
hirdetés, reklám
240 e Ft
egyéb anyag jell. üzemeltetési ktg.
32 322 e Ft
Egyéb szolgáltatások főbb tételei:
Jogcím
bankköltség
biztosítási díjak
III.

Összeg e Ft-ban
591 e Ft
311 e Ft

Tájékoztató kiegészítések

1. Egyesületünk a tárgy időszakban 3 fő alkalmazottat foglalkoztatott
bérköltség 6 954 e Ft , járulék 1 907 e Ft , személyi jellegű kifizetések 1 590 e Ft
2. Egyesületünk környezetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel nem rendelkezik,
környezet károsító tevékenységet nem végez.
Az Egyesület 2015. évi munkáját a közhasznúsági melléklete mutatja be részletesen.
Budapest, 2016. május 31.

Borgula András
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