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2016. év

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Általános információk
A Kiegészítő Melléklet a Rajk Szakkollégisták Egyesülete 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31. időszaki
tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint a 224/2000. Korm. rendelet a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormány-rendelet szolgált.

2. Az Egyesület adatai és működésének bemutatása
Az Egyesület teljes neve:
Székhelye:
Induló tőke:
Adószáma:
Bírósági bejegyzés száma:
Létesítő okirat kelte:
Nyilvántartási szám:
Egyesület jogállása:
Az egyesület elnöke:
Az Egyesület célja szerinti besorolása:
Az Egyesület weblap címe:

Rajk Szakkollégisták Egyesülete
1085 Budapest, Horánszky utca 6.
11 859 E Ft
19336961-242
6.Pk.62.296/1990
2008. április 4.
01-020002867
nem közhasznú
Sz. Kis Ágota (1163 Budapest, Döbröce utca 20.)
kutatási tevékenység
az egyesületnek önálló weblapja nincs

A Rajk Szakkollégisták Egyesülete elsősorban a Budapesti Corvinus (volt Közgazdaságtudományi)
Egyetem Rajk László Szakkollégiumának végzett diákjai kapcsolattartásának támogatására és
hatékonyabbá tételére létrehozott szervezet. Az Egyesület fő célja, hogy biztosítsa a végzett
szakkollégisták szervezett kapcsolattartását, javítsa és elmélyítse a végzett szakkollégisták szakmai
tudását, támogassa a Rajk László Szakkollégiumot. Tevékenységével és rendezvényeivel a
szélesebb nyilvánosság számára is tegye elérhetővé a szakkollégium működésének eredményeit,
a szakkollégium alapvető céljait, értékeit és küldetését, őrizze meg, ápolja és terjessze a
szakkollégiumi mozgalom hagyományait, saját tevékenysége és közéleti kezdeményezései révén
segítse a különböző társadalmi csoportok közötti kommunikációt, valamint mozdítsa elő az
oktatási rendszer különböző szintjein a hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségét.
Céljai elérése érdekében rendszeres találkozási alkalmat szervez a végzett szakkollégisták és a
szakkollégiumi mozgalom más tagjai és támogatói számára, tartja a kapcsolatot a Rajk László
Szakkollégium vezetésével és az ily módon megszerzett információt továbbítja tagjainak. Szakmai,
tudományos konferenciákat, előadásokat, szakmai szemináriumokat, kurzusokat szervez.
Támogatja tagjai részvételét egyéb szakmai fórumokon. Közgazdasági jellegű szakmai
kiadványokat jelentet meg. A végzett és a jelenlegi szakkollégisták közös használatában álló
alkotóházat alakít ki és üzemeltet. A Rajk László Szakkollégium használatában álló egyéb
épületeket üzemeltet.
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3. A számviteli politika főbb vonásai
Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti évet követően
beszámolót köteles készíteni. Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében készül. Az Egyesület
egyszerűsített éves beszámolót állít össze, melyben a mérleg és az eredménykimutatás a
224/2000. Kormányrendelet 4., illetve 5. mellékletében foglaltak szerint készül. A mérlegkészítés
időpontjáig ismertté vált, tárgyévet, előző éveket érintő gazdasági események, körülmények
hatásait a mérleg tartalmazza.
A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:

tárgyév december 31-e
tárgyévet követő év március 31.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló
összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a számviteli politikában
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülnek.
Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét, vagy megrongálódott, feleslegesség vált.
A devizás pénzeszközök értékelésekor az Egyesület az MNB árfolyamát alkalmazza.
Az egyéb eszközsorokat az Egyesület az értékelési szabályzatában bemutatottak alapján értékeli.
Az Egyesület értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez.
A mérlegben a Saját tőke elemét képező „tárgyévi eredmény”-ből elkülönítetten mutatja ki
vállalkozási és alapcél szerinti tevékenység eredményét.
Az Egyesületnek vállalkozási
tevekénysége 2016-ben nem volt.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 2016-ban nem voltak.
Az Egyesület a törvény előírása szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Az Egyesületi beszámoló aláírására jogosult személy
Sz. Kis Ágota az egyület elnöke
Lakcíme: 1163 Budapest, Döbröce utca 20.
Aláírás módja: önálló
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4. Mérleg főbb adatainak bemutatása
Eszközök
Az Egyesület tárgyi eszközei között 17 696 E Ft értékű eszközt tart nyilván. Befektetett pénzügyi
eszközök állománya 500 E Ft. A részesedés a RoadRun-R Kft. 24 %-os kisebbségi üzletrésze.
Az Egyesület forgóeszközeinek értéke 5 923 E Ft, amely 810 E Ft határidőn belüli követelésből és
5 113 E Ft pénzeszközből áll.
Az Egyesület aktív időbeli elhatárolást nem tart nyilván.
Források
Az Egyesület induló tőkéje 11 859 E Ft, melyet az Alapítók a szervezet rendelkezésére bocsátották.
Tőkeváltozás 10 249 E Ft, mely az előző évek eredményét tartalmazza.
A tárgyévi cél szerinti tevékenységből származó eredmény 626 E Ft nyereség.
Az Egyesület rövid lejáratú kötelezettségei között szállító kötelezettség és következő évben
esedékes adó tartozás található összesen 885 E Ft értékben.
Az Egyesület a fordulónapon passzív időbeli elhatárolást nem mutat ki.

5. Eredménykimutatás főbb adatainak bemutatása
Az Egyesület tevékenysége, bevételeinek és ráfordításának alakulása:
Az Egyesület a Rajk Szakkollégium jelenlegi és volt kollégistáinak közös használatában álló
alkotóházat üzemelteti. Az ingatlan bérbeadásából származó bevételt a törvényi előírásoknak
megfelelően 2015. évben a vállalkozási, 2016. évben pedig az alaptevékenység bevételei között
szerepelteti.
A volt és jelenlegi kollégisták közti kapcsolattartás elősegítése érdekében az Egyesület hozzájárult
a VOSZK-os Ki-kicsoda adatbázisának frissítéséhez és a kiadvány költségeihez, finanszírozta az
időszakosan megjelenő UNIKUM szaklap megjelenését.
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Bevételek alakulása:
E Ft
Vállalkozási
tevékenység

Alaptevékenység
előző év
Értékesítés nettó árbevétele

tárgyév

előző év

Összesen

tárgyév

előző év

tárgyév

-

2 351

1 762

-

1 762

2 351

4 329

4 030

-

-

4 329

4 030

ebből: tagdíj

3 722

3 728

-

-

3 722

3 728

támogatás

8

13

-

-

8

13

2

-

-

-

2

-

4 331

6 381

1 762

-

6 093

6 381

Egyéb bevételek

Pénzügyi műveletek bevétele
ÖSSZES BEVÉTEL

A költségek és ráfordítások alakulása:

Megnevezés
Anyagköltség

E Ft
2016.

2015.
873

1 039

3 109

3 398

Közvetítői díj

800

1 004

Bérbeadás költségei (mosatás)

659

789

-

303

Karbantartás

433

231

Szállítás, csatorna, szemétszállítás

107

46

Bérleti díj

186

183

Számviteli szolgáltatás

676

624

67

31

Biztosítási díj

100

102

Bankköltség

81

85

Egyéb ráfordítások

306

371

Le nem vonható ÁFA

232

368

Egyéb költségek

74

3

Személyi jellegű kifizetések

16

352

VOSZK-os programok

16

100

Igénybe vett szolgáltatások

Nyomda, fénymásolás

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

Kiadványok megjelenéséhez
kapcsolódó ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Összesen:

252
563

595

4 867

5 755
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Az előző időszakokban alkotóház üzemeltetésével kapcsolatos költségek megosztása az
alkotóházban eltöltött kollégiumi eseményhez kapcsolódó és bérbeadott vendégéjszakák száma
arányában történt.
Az Egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata
Az Egyesület vagyoni helyzete stabil. 2016-ban a működéséhez szükséges fedezetet
megteremtette. Fordulónapi vagyona 22 734 E Ft.

6. A mérlegen kívüli tételek
Az Egyesület mérlegen kívüli tétellel nem rendelkezik.

7. Tájékoztató kiegészítések
Az Egyesület elnöksége és a Felügyelő Bizottság tagjai a tevékenységüket önkéntesen végezték. Az
Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított.
Az Egyesületnek munkavállalói nem voltak.
A beszámoló készítéséért felelős személy neve: Emődi Krisztina (Mérlegképes könyvelő. 1089
Budapest, Vajda Péter utca 7-13.) Nemzetgazdasági Minisztérium által a könyvviteli szolgáltatókról
vezetett nyilvántartási száma: 131156
A kiegészítő mellékletben nem kerültek bemutatásra azon információk, melyek a 2000. évi –
többször módosított – Számvitelről szóló törvény szerint a kiegészítő mellékletben kötelezően
szerepeltetendő adatok, azonban velük az Egyesület nem működése szempontjából nem
relevánsak.
A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A Rajk Szakkollégisták Egyesülete a adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének a kötelező
bírósági közzététellel tesz eleget.

8. Az Egyesület 2016. évi tevékenysége
Az Egyesület alkotóházat üzemeltet Lakitelek községben, amely kiváló hely kiscsoportos szakmai
munkák végzésére.
Az alkotóház adott otthont kurzus hétvégéknek, kihelyezett diákbizottsági üléseknek. Az Egyesület
Elnöksége itt tartotta 2 napos koncepcióalkotó elnökségi ülését, 2016 szeptemberében.
2016 évben három évfolyamtalálkozóra megszervezésére került sor.
Az Egyesület támogatásával jelent meg a VOSZK-os Ki-Kicsoda és az UNIKUM legújabb száma.
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9. Támogatási programok bemutatása
Az Egyesület támogatási programként - támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó
támogatást, adományt érteve – az SZJA 1% támogatást tartja nyilván. A 2015. és 2016. évi, összesen
15 E Ft-ot a VOSZK-os Ki-kicsoda kiadvány költségeire használta fel.

Budapest, 2017. május 16.
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