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I.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A szervezet bemutatása
Név: Békés Megyei Katasztrófa - és Polgári Védelmi Szövetség
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A Békéscsaba Térségi Katasztrófa - és Polgári Védelmi Szövetséget 2002 november 27-én 36
alapító tag ( a város vonzáskörzetében működő vállalkozások, önkormányzatok, ) hozta létre.
A bejegyzés
Kelte: 2003. január 27.
Száma: 2185
Helye: Békés Megyei Bíróság Gyula
Minősítés: kiemelten közhasznú társadalmi szervezet
A szervezet neve az alapítók döntése értelmében 2008 évben Békés Megyei Katasztrófa – és
Polgári Védelmi Szövetségre változott.
A szövetség képviseletére, a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult
személy:
Nemes Gyula elnök
5600 Békéscsaba, Gutenberg u 6.

2. A számviteli politika főbb vonásai
A szövetség számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000 évi C.sz. törvény előírásai
alapján, az egyéb szervezetek beszámoló készítésének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.
19.) Korm. R., valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997 évi CLVI. sz. tv.
szabályait figyelembe véve alakította ki.
Ennek megfelelően a szervezet kettős könyvvitelt vezet, az éves mérleg zárás napja január 31.
a. ) Értékelési eljárások:
-

-

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a társasági
adóról szóló 1996 évi LXXXI. sz. törvényben meghatározott kulcsok alapján, a bruttó
értékre vetítve lineárisan történik.
Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszközök használatba vételkor egy
összegben, értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.
A vásárolt készletek a beszerzéssel egy időben, azonnal költségként kerülnek
elszámolásra.
Az értékvesztés elszámolása az adótörvényben meghatározott szabályok szerint és
mértékben történik.
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b. ) A mérleg szerinti eredmény megállapítására a szervezet az összköltség eljárást
alkalmazza.
c. ) Rendkívüli bevételnek illetve rendkívüli ráfordításnak a törvény által meghatározott, s a
szokásos működés során fel nem merülő bevételek illetve kiadások minősülnek.
d. ) A számviteli alapelvektől eltérő megoldásokat sem év végén, sem év közben nem
alkalmaztunk.

II. KIEGÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK
1. ) 2008 évben tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor .
2. )A vezető tisztségviselők 2008 évben 252 ezer Ft értékben részesültek gépkocsi
költségtérítésben.
3. ) A Szövetségnek zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.
4. ) Passzív időbeli elhatárolásként a Magyar Polgári Védelmi Szövetségtől működési célra
kapott 1 200 ezer Ft összegű támogatás került kimutatásra.
5. )A Szövetség 2008 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a közhasznú
tevékenységből származó 2008 évi eredmény - 278 ezer Ft.
6. ) Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Várközi Mihályné ( reg. szám 117243 )

Békéscsaba, 2009. február 28.

Nemes Gyula
Elnök
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