Rinya-Dráva Szövetség
7979 Drávatamási, Fő utca 149/2.
Adószám: 18785458-1-14
Nyilvántartási szám: 14-02-0003600

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Rinya-Dráva Szövetség 2021. évi
egyszerűsített éves beszámolójához

A Rinya-Dráva Szövetség bemutatása

Működési forma
Egyesület
Tevékenység kezdés dátuma
2008. július 24.
Tevékenységi kör
Főtevékenység TEÁOR szerint
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A Rinya-Dráva Szövetség a Pk.60.060/2008. számú bírósági végzés alapján
2011. 08. 26-tól közhasznú szervezetnek minősül.
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1./ A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
1.1./ A szabályrendszer főbb jellemzői
Az Egyesület számviteli politikájának fő célja olyan módszerek, eljárások alkalmazása,
a melyek révén a törvényben foglalt számviteli alapelvek a legteljesebben érvényesülhessenek annak érdekében, hogy a beszámoló valós és megbízható összképet mutasson.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.)
Korm. rendelet 3. melléklete alapján az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít
a melléklet szerinti mérleggel.
Az Egyesület a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet szerint eredménykimutatást készít.
A beszámolót a tárgyévet követő év április 30-ig kell elkészíteni, majd a közgyűlésnek
jóváhagyásra előterjeszteni.
1.2./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. 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 értékének együttes (előjeltől független) 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.
1.3./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.4./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
1.5./Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
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1.6./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
A 200.000.-Ft egyedi bekerülési értékű, vagy azt meghaladó tárgyi eszközök esetében az
eszköz várható használata, ebből adódó hasznos élettartama, fizikai elhasználódása és
erkölcsi avulásának figyelembevételével tervezték meg az eszköz évenként elszámolandó
amortizációs kulcsát.
Ezen amortizációs kulcs alkalmazásával a bruttó értéket alapul vevő lineáris leírás módszerével történt az értékcsökkenés elszámolása.
Ennek indoka az, hogy az Egyesület főként olyan eszközöket használt, amelyek esetében
a teljesítmények amortizációval való korrekt összekapcsolása nem lehetséges.
Terven felüli értékcsökkenést a törvény előírásainak megfelelően az adott eszköz
használhatóságának, piaci értékének megfelelő összeg és az eszköz nettó értéke közötti
különbözet értékének megfelelően számolja el az Egyesület.
A 200.000.-Ft egyedi értéket el nem érő tárgyi eszközök értékét egy összegű amortizációként
számolja el az Egyesület.
1.7./ Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása
Az Egyesület a mérlegben kimutatott tételeket a 2000. évi C törvény 46.-51.§. szerint
értékeli.
2./ További kiegészítések
2.1./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indokolása
Nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.2/ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.
2.3./ A számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma.
A számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.
2.4./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.5./ Vezető tisztségviselőknek, elnökségi és a felügyelő bizottsági tagoknak folyósított
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák
Az Egyesület nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális
kötelezettséget.
2.6./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.7./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
Nincs ilyen kötelezettség.
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2.8./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Az Egyesület nem alkalmaz valós értékelést.
2.9./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása
Az értékhelyesbítés lehetőségével nem éltünk.
2.10./ Lekötött tartalékok
A Lekötött tartalék mérlegsoron 2021. évben nem szerepel összeg.
2.11./ Tárgyévben foglalkoztatott szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai
állományi létszáma : 2 fő
3. Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának
Egyéb bevételek
ebből
- támogatások 22.601 E Ft tartalma
A 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (4)bekezése szerinti végleges jelleggel felhasznált
támogatások támogatónként (E Ft)
1. Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésére, valamint a működési és animációs költségek
támogatására:
Támogatás időtartama: 2015.11.01-2022.12.31.
Támogatási összeg:
151.109
-

2021-ben kiutalt, 2021-re elszámolt
2022-ben kiutalt, 2021-re elszámolt
halasztott bevételre elszámolt

9.646
12.910
- 3.545

2021. évi bevétel

19.011

2. Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítésére
és megvalósítására (Mária-út):
Támogatás időtartama: 2018.09.03-2021.03.29.
Támogatási összeg:
7.635
-

2021-ben kiutalt, 2021-re elszámolt
2019-ben kiutalt előleg elszámolása
2021. évi bevétel

1.832
150
1.982
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3. Magyar Államkincstár
Apák pótszabadsága
-2021-ben kiutalt, 2021-re elszámolt

147

4. Nyilvántartott halasztott bevétel feloldása

1.461

ÖSSZESEN

22.601

4./ Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
2021-ben a Helyi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-73-1b-21
Mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése 1b című helyi felhívás kiírása és az arra beérkezett
támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése zajlott. A HFS-ben meghatározott fejlesztési
keret korábban le lett kötve. A felhívás forrása: az Irányító Hatóság a Támogató okiratunkat
módosította és abban a rendelkezésünkre álló fejlesztési keretet megemelte 151.597.225,- Ftal, továbbá a korábban támogatott, de meg nem valósult pályázatokból felszabadult
95.285.175,- Ft. A pályázatok benyújtására 2021.07.01-től 2021.10.31-ig volt lehetőség. A
2021. novemberi rangsor alapján az első pályázók még decemberben megkapták a támogató
okiratokat, a kérelmek feldolgozása azóta is tart. Segítséget nyújtottunk a már támogatott
kérelmezőknek a kifizetési kérelmek összeállításban és benyújtásában. Az egyesület
működését a járványhelyzet csak kis mértékben hátráltatta, mivel a korábban az
alapszabályban lefektetett írásbeli eljárásra vonatkozó szabályokkal a szükséges döntéseket
mindig meg lehetett hozni akadálytalanul.
db
Mikrovállalkozások fejlesztése
Közösségi célú fejlesztések
Rendezvények támogatása
Képzések indítása
Közösségi célú fejlesztések 2b
Mikrovállalkozások fejlesztése 1b
Összesen

98
66
24
1
48
113
350

Beérkezett
Ft
404 309 517
167 844 242
11 713 739
6 787 000
101 984 621
454 407 760
1 147 046 879

Támogatott
db
Ft
85
57
21
1
39
42
245

331 367 492
126 347 875
9 870 715
6 777 116
78 287 525
167 745 208
720 395 931

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Barcs, 2022. április 30.
Traxler Balázs
Elnök
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