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1. Az Egyesület bemutatása

1.1. Alakulás, az Egyesület f� célja

Az Egyesület  2008.évben alakult.  2015.novemberében és  2016.  februárjában  módosításra  került  az
egyesület alapszabálya , mely alapján megváltozott az egyesület neve,  Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesületr�l,  Vulkánok Völgye Egyesületre; célja és tevékenysége b�vítésre és módosításra
került. 

Az új elnök:  Bed� Lajos Sándor 

A  változtatások bejegyzése a mérlegkészítés id�pontjáig megtörtént.  

Az Egyesület célja alapszabálya szerint:

- vidékfejlesztési tevékenység

- oktatási tevékenység

- terület- és településfejlesztési tevékenység

- nemzetközi tevékenység

- szociális tevékenység

- sport tevékenység

- kulturális tevékenység

- egyéb tevékenység:

 

– A társadalmi együttm�ködés er�sítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelemhez a vidéki térségekben.

–  A  vidéki  területeken  történ�  változások,  a  gazdasági  mez�gazdasági  ágazatok  fejlesztése,  a
foglalkoztatás el�segítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs
technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tév� beruházások végrehajtása
révén  a  gazdasági  és  társadalmi  visszaesés  és  a  vidék  elnéptelenedése  felé  mutató  tendenciák
visszafordítása érdekében.

–  Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése.

–  a  vidéki  térségekben  a  gazdasági  aktivitás  mikro-szintjének  fenntartása  (helyi  termékek  és
szolgáltatások),

–  a  vidéki  térségekben  a  lakosság  humán  közszolgáltatásokhoz  való  hozzájutásának,  illetve  azok
elérésének el�mozdítása,

– a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének er�sítése,

–  a  helyi  közösségek  tagjai  egyéni  aktivitásának,  felel�sségvállalásának  és  együttm�ködési
készségeinek er�sítése.

      A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei 2015. október 31-ig:

a. A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében:

 - az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése

 - a területre és a helyi fejlesztési terv vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések



 - a helyi fejlesztési terv el�készítésében és végrehajtásában közrem�köd� személyzet képzése

 - promóciós rendezvények és vezet�képzés

 - helyi fejlesztési terv végrehajtása.

b. A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében:

 -  jól  azonosított  szubregionális  vidéki  területekre  irányuló  területalapú,  helyi  fejlesztési  stratégiák
kidolgozása,  multiszektorális  tervezése  és  végrehajtása,  a  helyi  gazdaság  különböz�  ágazatainak
szerepl�i és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva

 - helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása

 - a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal

c. A 1698/2005/EK rendelet Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében:

 - az Egyesület m�ködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek

 - helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása

 - részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin

 - Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás

 -  az  emberi  er�források  fejlesztése  a  helyi  együttm�ködés  és  partnerség  el�segítése  érdekében,
konfliktuskezelés

 -  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Terv/Stratégia  megvalósítását  célzó  projektek  vonatkozásában  a  több
szektorra kiterjed� együttm�ködések ösztönzése és támogatása

 - az Egyesület tevékenységének népszer�sítése

 - A Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvev� partnerek képzése

 - az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása érdekében

 - az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése

- az Egyesület képviselete különböz� tanácskozásokon és eseményeken.

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei 2015. november 01-t�l:
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Az  Egyesület  céljainak  megvalósítása  érdekében  együttm�ködik  a  Miniszterelnökség  Agrár-
Vidékfejlesztési  Programokért  Felel�s  Helyettes  Államtitkárság  és  illetékes  szervezeti  egységeivel,
valamint a Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel.

Az Egyesület a 2015-ös adóévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az Egyesület legf�bb szerve a közgy�lés.

2. A számviteli politika alkalmazása

 

2.1. Könyvvezetés pénzneme

Az Egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kett�s könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti.

2.2. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebb�l
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi  avulása, az egyéb körülmények és a tervezett  maradványérték
figyelembevételével  -  általában  az  eszköz  bekerülési  (bruttó)  értékének  arányában  történik.  Az
értékcsökkenési leírás elszámolása id�arányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis érték� eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni érték� jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök  bekerülési  értéke  a  használatbavételkor  értékcsökkenési  leírásként  egy  összegben
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

2.3. Számviteli politika más változásai

Az Egyesületnél  a  mérlegkészítés  választott  id�pontja  a  fordulónapot  követ�  május  27-e.  Az  ezen
id�pontig  ismertté  vált,  a  tárgyévet  vagy  el�z�  éveket  érint�  gazdasági  események,  körülmények
hatásait  a  beszámoló  tartalmazza.  Az  Egyesület  egyszer�sített  éves  beszámolója  a  224/2000.
kormányrendeletben meghatározott ,  a rendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegb�l és az 5. számú
melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. A civil szervezet egyszer�sített éves beszámolója a mérleg
és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészít� mellékletet is tartalmazza. A számviteli
politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelent�s módosítás nem történt.



3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határid�s, opciós és swap ügyletek

Az Egyesületnél a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függ�,
vagy biztos (jöv�beni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jöv�beni fizetési kötelezettségek

Olyan,  a  mérlegben  meg  nem jelen�  pénzügyi  kötelezettség,  amely  a  pénzügyi  helyzet  értékelése
szempontjából jelent�séggel bír, a fordulónapon nem volt.

3.2. Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés  vagy  hitelviszonyt  megtestesít�  értékpapír,  amely  az adósnál  vagy  a
kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek min�sül, sem az el�z� évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Követelések alakulása

Az Egyesület mérlegében nyilvántartott követelés a következ� tételekb�l áll:

Tagdíj követelés: 365 e Ft

3.3 Aktív id�beli elhatárolások

A támogatások összegéb�l a tárgyévre jutó arányos rész: 2243 e Ft. A 2016-os üzleti évben
leszámlázott 2015-ös adóévre vonatkozó tagdíjak összege: 104 e Ft.  A tárgyév költségeib�l
elhatárolásra került 4 ezer Ft, basic csomag díj  2016-ra es� része.

3.4. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralév� futamideje több mint öt év.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

- Szállítók analítika alapján: 47 e Ft

- Balaton Felvidék Takarékszövetkezet Hitel alszámla: 1650 e Ft

Az  Egyesület  a  folyamatos  m�ködését  hitelfelvétel  mellett  tudja  biztosítani,  mivel  a  költségek
fedezetére  kapott  támogatás  átutalása  utófinanszírozás  keretében  történik,  a  költségek  felmerülését
követ�en, több hónap elteltével.  

3.5. Összehasonlíthatóság

Az Egyesület mérlegében az adatok összehasonlíthatók az el�z� üzleti év megfelel� adatával.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

Az Egyesület eredménykimutatásában az adatok-  a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl- 
összehasonlíthatók az el�z� üzleti év megfelel� adatával.



5.2. Bevételek alakulása

Tagdíj bevétel: 1279 e Ft

Támogatásból származó bevétel:  20699 e Ft

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben  foglalkoztatott  munkavállalók  átlagos  statisztikai  állományi  létszámát  mutatja  be  az
alábbi táblázat:

Állománycsoport (f�) Átlagos
létszám

Szellemi 3
Fizikai

Összesen: 3

A tárgyévben bérköltség címén elszámolt összeg: 10702 e Ft

A tárgyévi személyi jelleg� kifizetések:

- Kiküldetési költségtérítés: 303 e Ft

- Munkába járás költségtérítése: 269 e Ft

- Egészségpénztárba fizetés munkavállalók részére: 295 e Ft

- Iskolakezdési utalvány: 32 e Ft

- Erzsébet utalvány: 140 e Ft

 - Üzleti reprezentáció: 250 e Ft

- Cégtelefon után fizetend� személyi jövedelemadó: 11  e Ft

- Béren kívüli juttatások után fizetend� személyi jövedelemadó: 89 e Ft

-  Végkielégítés munkavállaló részére: 500  e Ft

Személyi jelleg� kifizetések összesen :   1889 e Ft

A tárgyévhez kapcsolódó bérjárulékok összege:  3122 e Ft

Könyvvizsgálat:

Az Egyesület a 141/2008-as FVM rendelet alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A tárgyévi beszámoló szabályszer�ségét, megbízhatóságát és valódiságát Székely István könyvvizsgáló
ellen�rizte.

A beszámoló összeállítását végezte: Nagy Jánosné
PM regisztrációs száma: 179037



Sorszám Megnevezés/Tartalom TárgyévEl�z� év

MUTATÓSZÁMOK
VULKÁNOK VÖLGYE EGYESÜLET -

1. Befektetett eszközök aránya 38,08%12,24%
Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100

2. Eszközf�csoportok aránya 26,18%51,85%
Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100

3. Befektetett eszközök fedezete (saját t�ke lekötöttsége) 25,77%37,80%
Saját t�ke / Befektetett eszközök * 100

4. Tárgyi eszközök aránya 76,49%57,21%
Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100

5. Forgóeszközök aránya 9,97%6,35%
Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100

6. A források szerkezete 90,19%95,37%
Idegen forrás / Források összesen * 100

7. T�keer�sség 9,81%4,63%
Saját t�ke / Források összesen * 100

8. T�kemultiplikátor 10,1921,61
Források összesen / Saját t�ke

9. T�kefeszültség mutatója 919,14%2 060,88%
Idegen forrás / Saját t�ke * 100

10. Saját t�ke növekedésének mértéke (2) 7,88%38,39%
Mérleg szerinti eredmény / Saját t�ke * 100

11. Likviditási mutató 26,58%7,77%
Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100

12. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 5,07%2,51%
(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

13. Adózás el�tti eredmény 22,29%
Tárgyév / El�z� év * 100

14. T�kearányos üzemi eredmény 45,72%135,70%
Üzemi (üzleti) eredmény / Saját t�ke * 100

15. Eszközhatékonyság 4,49%6,28%
Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100

RLB-60 Bt.
Kett�s Könyvvitel

1. oldalA program jogos felhasználója: JURIEL Kft.




