
Kiegészítő melléklet 
a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 

Általános rész 
Az egyesület neve:Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi Egyesülete
Bejegyző határozat száma: 0100/PK.60261/2015
Nyilvántartási száma: 01-02-0015891
Bejegyzés kelte: 2015.09.05.
Székhelye: 1039 Budapest ,Zemplén Győző utca 8.10.em.30.ajtó
Adószáma: 18655715-1-41
Képviselő: Bullain Bernardoné Dr.Talyigás Katalin

Egyesület tevékenysége, célja: 
A közösségben rejlő erő felhasználásával, a nyugdíjasok életminőségének javítása, a fővárosban élő 
nyugdíjasok érdekeinek sokoldalú képviselete az „Életet az Éveknek” ENSZ program megvalósítása 
érdekében ,továbbá minden olyan feladat teljesítése,amely a Nyugdíjasok"Életet az Éveknek"Országos Szövetségének
tagságából ered.

 
A szervezet bemutatása: 
Az egyesület  egyszemélyes képviselő és ügyvezető szerve az elnök.

Az egyesület éves beszámolóját és közhasznú mellékletét a 2011.évi CLXXV. ectv. szerinti tartalommal a tagság fogadja el. 

Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, megbízási szerződése magánszeméllyel nincs. Az adminisztratív feladatokat az elnök látja el.

Az egyesület önkéntes alapon működik, vállalkozási tevékenységet  nem folytat. 

 
Mérleghez kapcsolódó kiegészítés: 
Eszközök                                                                
Követeés:                             8 eFt   
Forgóeszközök             608 eFt                    



 Források                                                               
Induló tőke           0 eFt                                      
Tőkeváltozás     485 eFt                                                 
Eredmény           131 eFt                                                    
Rövid lej kötelezettség            0 eFt                                       
 
                              

Eredménykimutatáshoz  kapcsolódó kiegészítés: 
Bevételek:             
                              Tagdíjak                   342 eFt
                             Egyéb bevétel           0 eFt
                             Kamatbevétel           0 eFt                                  
                                                                                                     
Ráfordítások:                                                 

                                    Anyagköltség                               26 eFt
                                   Szolgáltatások költsége            30 eFT
                                   Számviteli szolgáltatás           120 eFt
                                   Bankköltség                                   9 eFt                                   
                                   Tagsági díjközpont                    26 eFT

                                   2021.évi  Eredmény               131 eFt                                             

A elnök  feladatait társadalmi munkában végzi. Személyi juttatásban (bér, jutalom) nem részesül. Az elnök minden évben beszámol az egyesület munkájáról, 
tevékenységéről, elkészíti a közhasznúsági jelentést. A gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, mérleg, eredménylevezetés adatairól évente tájékoztatja a 
tagságot.   
A könyvelés módja:   Kettős könyvvitel
 
Működésünkhöz az alábbi jogszabályokat alkalmazzuk. Civil szervezeteket érintő jogszabályok: -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 - 479/2016 (XII. 28.) 
Kormányrendelet: a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól.                              



 
Képviseletre és a beszámoló aláírására jogosult személy 
Neve: Bullain Bernardoné Dr.Talyigás Katalin
Lakcíme:  1026 Budapest,Nagyajtai utca 1/B 1.em.1.ajtó

 
Beszámolót készítő személy 
Neve: Pongó Lászlóné
Lakcíme: 1042 Budapest,Árpád út 86.fsz.03.
Telefonszáma: +36203786738
e-mail:  krisz-es-mi@freemail.hu
reg.száma: 190549
 
 
Budapest, 2022.május 19.
 
                                                          
                                                                                             
 
 


