Alapítva 1999-ben
Tagja az EuropaBio szervezetnek

SZÁMVITELI POLITIKA
A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény alapján az Egyesület számviteli
politikájában a következőket kell érvényre juttatni:
1. Könyvvezetés és beszámoló
A könyvvezetési kötelezettségnek az egyszeres könyvvitel keretében teszünk eleget. A mérleg
készítése évente egy alkalommal, december 31-i fordulónappal legkésőbb április 30-ig történik. Az
üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az éves beszámoló elkészítését megelőzi az eszközök és
források leltárfelvétele és értékelése, melyet a számviteli törvény előírásai szerint kell végrehajtani.
A mérleg és eredménykimutatás a vonatkozó kormányrendelet szerinti és magyar nyelven készül.
A közzététel – jogszabály alapján – a Bírósági Hivatal számára történő küldéssel és az Egyesület
honlapján való megjelenéssel teljesül.
Az Egyesület – jelenleg – könyvvizsgálatra nem kötelezett.
2. Értékelés – kis értékű eszközök
A bekerülési érték részét képezi az immateriális javak és tárgyi eszközök előzetesen felszámított
forgalmi adója.
A 100.000 forint egyedi bekerülési (beszerzési) érték alatti ún. kis értékű eszközöket dologi
kiadásként egy összegben számoljuk el.
3. Befektetett eszközök és készletek
A befektetett eszközöket felárral növelt és engedménnyel csökkentett vételáron kell
nyilvántartásba venni. A vételárat az üzembe helyezésig felmerült szállítási, rakodási költségek és a
törvényben előírt egyéb tételek módosítják.
Az Egyesület saját kivitelezést nem végez. A kis értékű eszközök értékhatára 100.000 forint és
ezeket az eszközöket – mennyiségben – a kiselejtezésig nyilván kell tartani.
Az Egyesület nem rendelkezik raktárral, és ezért beszerzéseit azonnali felhasználásként számolja
el.
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4. A megbízható valós összkép, lényeges információk, jelentős és nem jelentős összeg.
A megbízható, valós összkép tekintetében az információknak az Egyesület vagyoni, pénzügyi
helyzetére kell vonatkozniuk. Nem lényegesek mindazon információk, melyeknek nincs hatásuk
az egyesületi gazdálkodás megítélésére.
A megbízható, valós összképet befolyásoló hibának minősül, ha mértéke a mérlegben kimutatott
saját tőke 10%-át eléri vagy meghaladja.
Jelentős az összeg akkor is ha a pénzforgalmi adatok a valós értéktől több mint 10.000 forinttal
eltérnek.
5. Egyéb kérdések
A befektetett eszközök dokumentálása ún. üzembe helyezési okmány felhasználásával történik.
Meglétük ellenőrzése (leltár) minden év december 31-gyel kötelező.
A szabályzat ismerete és betartása a képviseleti jogosultsággal rendelkezők mellett a gazdálkodási
tevékenység vitelében közreműködő(k) számára is kötelező. Hatályba lépése az Egyesület bírósági
bejegyzése után, az elnökség ülésén való elfogadással történik.
Szeged, 2016. november 30.
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