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A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A szervezet ismertetése

A Magyar  Ökotoxikológiai  Társaság 2011.  augusztus 15-én kezdte meg tevékenységét 
közhasznú jogállású szervezetként. Jogi formája: egyesület.

Bejegyzett székhelye: 1027 Budapest Margit krt. 1.

Adószám: 18220069-1-41

2. Számviteli politika

A szervezet  számviteli  politikájának  legfőbb  célja,  hogy  a  civil  szervezet  számviteli 
rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, 
hogy a gazdálkodásról reális és hű képet lehessen nyerni.

A Számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény (továbbiakban Sztv.) 
és  224/2000.  kormányrendelet  alapján  az  Egyesület  egyszerűsített  éves  beszámolót, 
közhasznúsági jelentést készít, és kettős könyvvitelt vezet.
Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  mérlegből,  eredménykimutatásból  és  kiegészítő 
mellékletből áll.
A  Szövetség  az  eredménykimutatását  összköltség  eljárással  („A”  típusú 
eredménykimutatás) állapítja meg. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban 
értendők.

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2012. május 17.

Budapest, 2012. május 17. ………………………………………
Dr. Darvas Béla

PH Elnök
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B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mérleg eszközök oldalán a 2011-es évben kizárólag a pénzeszközök között mutatunk ki állományt. A 
pénzeszközök értéke 2011. december 31-én ezer forintra kerekítve 228 e Ft volt.

A mérleg források oldalán a passzív időbeli elhatárolások állományában 168 e Ft került kimutatásra, mely a 25 
tagdíjfizető tag által a tárgyévet követő évekre előre befizetett tagdíjak bevételének elhatárolását tartalmazza. Az  
elhatárolások a tárgyévet követő években időarányosan kerülnek feloldásra. 

A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye 60 E Ft nyereség, mely teljes egészében a saját tőkét alkotja 
2011-ben. 

A mérlegben az eszközök és források egyező főösszege: 228 eFt 

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A bevételek között 20 e Ft támogatás és 50 e Ft 2011-es évet érintő tagdíjbevétel került elszámolásra. 

A szervezetnek kizárólag közhasznú tevékenységével kapcsolatos költségei voltak az alábbiak szerint:
– Nyomtatvány, irodaszer költsége: 7 e Ft
– Bankköltségek: 3 e Ft

A szervezet közhasznú eredménye 60 e Ft

D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta volna 
az Egyesület 2011. december 31-i beszámolóját.

Egyéb tájékoztató adatok

A Szövetségnél könyvvizsgáló nem működik, könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A Szövetségnél felügyelő bizottság működik.

A szervezet  2011-es  évben a központi  költségvetéstől  támogatásban nem részesült,  induló 
szervezetként  az adózók által  felajánlható 1%-ból  nem részesült,  vezető tisztségviselőinek 
semmiféle juttatást nem biztosított, tisztségviselői feladatukat térítés mentesen látták el. 

Budapest, 2012. május 17. ………………………………………
Dr. Darvas Béla

PH Elnök


