Dél-Dunántúli Távközlési Egyesület
2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete
Cégjegyzék száma: 02-02-0001441
Adószám: 18308705-2-02
Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12.31
1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
Az Egyesület a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
Az Egyesület számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
1.02./ 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.
1.03./ 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.
1.04./ 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 a 10 millió forintot.
1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió
forintot.
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk
el.
1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
1.08./ Egyesület vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Az Egyesület saját termelésű készletekkel nem rendelkezik.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Egyesületünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Az Egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
Az Egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.04./ 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.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és
kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a
lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
Az Egyesület a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben
nem vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
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2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Egyesületünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Egyesületünk nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Egyesületünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
0 fő.
3./ Mutatószámok alakulása
Ssz.

Megnevezés

1 Befektetett eszközök aránya
2 Eszközfőcsoportok aránya
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke
3 lekötöttsége)
Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke
4 lekötöttsége)
8 Tárgyi eszközök aránya
10 Forgóeszközök aránya
11 A források szerkezete
12 Tőkeerősség
17 Saját tőke növekedési mutató
18 Céltartalékok aránya
19 Saját tőke növekedésének mértéke (1)
20 Saját tőke növekedésének mértéke (2)
47 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
48 Pénzügyi műveletek eredménye
49 Adózás előtti eredmény
50 Adózott eredmény
52 Tőkearányos üzemi eredmény
53 Eszközhatékonyság

Tartalom
Befektetett eszközök / Eszközök összesen *
100
Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100

2019

2020

3,76%
2 556,44%

2,50%
3 902,07%

Saját tőke / Befektetett eszközök * 100

2 656,82%

4 002,07%

Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100
Tárgyi eszközök / (TE + FE) * 100
Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100
Idegen forrás / Források összesen * 100
Saját tőke / Források összesen * 100
Saját tőke / Jegyzett tőke
Céltartalékok / Források összege * 100
Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100
Adózott eredmény / Saját tőke * 100
Tárgyév / Előző év * 100
Tárgyév / Előző év * 100
Tárgyév / Előző év * 100
Tárgyév / Előző év * 100
Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100
Üzemi eredmény / Eszközök összesen * 100

2 656,82%
3,76%
96,22%
0,00%
100,00%
14,03
0,00%
49,40%
3,52%

4 002,07%
2,50%
97,50%
0,00%
100,00%
15,45
0,00%
142,20%
9,21%
336,23%
37,50%
287,85%
287,85%
9,01%
9,01%

2,95%
2,95%

Pécs, 2020. 05.03.

Kiss Dezső
képviselő
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