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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Rinya-Dráva Szövetség 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolójához

A Rinya-Dráva Szövetség bemutatása

Működési forma
Egyesület

Tevékenység kezdés dátuma
2008. július 24

Tevékenységi kör
Főtevékenység TEÁOR szerint
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Rinya-Dráva Szövetség a Pk.60.060/2008. számú bírósági végzés alapján
2011. 08. 26-tól közhasznú szervezetnek minősül.
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1./ A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

1.1./ A szabályrendszer főbb jellemzői
Az Egyesület számviteli politikájának fő célja olyan módszerek, eljárások alkalmazása,
a melyek révén a törvényben foglalt számviteli alapelvek a legteljesebben érvényesülhessenek annak érdekében, hogy a beszámoló valós és megbízható összképet mutasson.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.)
Korm. rendelet 3. melléklete alapján az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít
a melléklet szerinti mérleggel.
Az Egyesület a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet szerint eredménykimutatást készít.
A beszámolót a tárgyévet követő év április 30-ig kell elkészíteni, majd a közgyűlésnek
jóváhagyásra előterjeszteni.

1.2./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
1.3./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.4./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
1.5./Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
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1.6./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
A 200.000.-Ft egyedi bekerülési értékű, vagy azt meghaladó tárgyi eszközök esetében az
eszköz várható használata, ebből adódó hasznos élettartama, fizikai elhasználódása és
erkölcsi avulásának figyelembevételével tervezték meg az eszköz évenként elszámolandó
amortizációs kulcsát.

Ezen amortizációs kulcs alkalmazásával a bruttó értéket alapul vevő lineáris leírás módszerével történt az értékcsökkenés elszámolása.
Ennek indoka az, hogy az Egyesület főként olyan eszközöket használt, amelyek esetében
a teljesítmények amortizációval való korrekt összekapcsolása nem lehetséges.
Terven felüli értékcsökkenést a törvény előírásainak megfelelően az adott eszköz
használhatóságának, piaci értékének megfelelő összeg és az eszköz nettó értéke közötti
különbözet értékének megfelelően számolja el az Egyesület.
A 200.000.-Ft egyedi értéket el nem érő tárgyi eszközök értékét egy összegű amortizációként
számolja el az Egyesület.
1.7./ Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása
Az Egyesület a mérlegben kimutatott tételeket a 2000. évi C törvény 46.-51.§. szerint
értékeli.

2./ További kiegészítések

2.1./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indokolása
Nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.2/ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.
2.3./ A számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma.
A számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.
2.4./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.5./ Vezető tisztségviselőknek, elnökségi és a felügyelő bizottsági tagoknak folyósított
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák
Az Egyesület nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális
kötelezettséget.
2.6./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.7./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
Nincs ilyen kötelezettség.
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2.8./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
Az Egyesület a Takarékbank Zrt-vel 2016.11.09. napján kötött 508/32/16//15300919/1
számú (Rulírozó hitel) hitelszerződése szerint a 2020.12.31-én fennálló tőketartozása 0 Ft.
2.9./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Az Egyesület nem alkalmaz valós értékelést.
2.10./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása
Az értékhelyesbítés lehetőségével nem éltünk.
2.11./ Lekötött tartalékok
A Lekötött tartalék mérlegsoron 2020. évben nem szerepel összeg.
A 2019. évben kimutatott 31.093 E Ft átvezetésre került a Tőkeváltozás mérlegsorra.
2.12./ Tárgyévben foglalkoztatott szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai
állományi létszáma : 3 fő .

3./ A 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (4)bekezése szerinti végleges jelleggel felhasznált
támogatások támogatónként
3.1./ Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésére, valamint a működési és animációs
költségek támogatására:
2020-ban 18.763 E Ft támogatást használt fel az Egyesület.
3.2./ Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítésére
és megvalósítására (Mária-út):
2020-ban 3.393 E Ft támogatást használt fel az Egyesület.
3.3./ Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága
Komplex közösségépítő fejlesztések-beruházások támogatása:
2020-ban 6.830 E Ft támogatást használt fel az Egyesület.
3.4./ Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése
és megvalósítása (nemzetközi együttműködés) Drávatamási:
2020-ban 10.609 E Ft támogatást használt fel az Egyesület.
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4./ Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
2020-ban a HFS keretében meghirdetett 5 felhívásunkra beérkezett támogatási kérelmek
adminisztratív ellenőrzése zajlott. A HFS-ben meghatározott fejlesztési keret le lett kötve. A
kiegészítő és maradvány források újra lettek hirdetve, a már bent lévő rangsorokon a
ponthatárok lettek csökkentve így a támogató okiratok generálása folyamatos volt. Az
eljárásrendi és egyéb technikai akadályok elhárultak így az újonnan beadott támogatási
kérelmek bírálata már gördülékenyen halad. Segítséget nyújtottunk a már támogatott
kérelmezőknek a kifizetési kérelmek összeállításban és benyújtásában. Az egyesület
működése a járványhelyzet ellenére is zavartalan volt, mivel a korábban az alapszabályban
lefektetett írásbeli eljárásra vonatkozó szabályokkal a szükséges döntéseket mindig meg
lehetett hozni akadálytalanul.
2020.02.04-től volt lehetőség benyújtani a kérelmeket VP6-19.2.1.-73-2b-19 Közösségi célú
fejlesztések 2b Helyi Felhívásra. Ez a Helyi Felhívás még 2019. végén jelent meg és fedezete
a kiegészítő források és a visszavont kérelmekből felszabaduló források voltak.

Mikrovállalkozások kisléptékű fejl.
Közösségi célú fejlesztések
Rendezvények támogatása
Képzések indítása
Közösségi célú fejlesztések 2b
Összesen

Beérkezett
db
Ft
98
404 309 517
66
167 844 242
24
11 713 739
1
6 787 000
48
101 984 621
237 692 639 119

Támogatott
db
Ft
85
331 214 860
57
126 347 875
21
9 870 715
1
6 777 116
39
78 287 525
203 552 498 091

2020. 2. negyedévben a járványügyi helyzettel összefüggésben módosítottunk az ügymeneten,
és a maximális adható határidőket alkalmaztuk a hiánypótlások vonatkozásában. Irodánk a
Barcs Széchenyi u. 20. alól a Barcs Széchenyi u. 38. szám alá költözött, melyet Barcs Város
Önkormányzata térítés nélkül biztosít a számunkra.
2020. 3. negyedévben megtörtént a rangsorállítás a Közösségi célú felhíváson és
megkezdődött a támogató okiratok kiküldése.
2020. 4. negyedévben befejeződött az együttműködési pályázatok megvalósítása, benyújtottuk
a záró kifizetési kérelmeket a Mária út és a Drávatamási pihenőhely vonatkozásában is, ezek
jóváhagyása a beszámoló készítésig nem történt meg, az eredmény ezért negatív.
Az irányító hatóság meghosszabbította a működési és animációs támogatásunkat egy évvel
2021.12.31-ig. Ehhez 30 Mft többlet működési és 105 Mft többlet fejlesztési forrás
megítéléséről döntött. A működési forrás fedezi a 2021. éves működést, a fejlesztési forrás
felhasználására decemberben benyújtottuk meghirdetésre a Mikrovállalkozások kisléptékű
fejlesztése 2b Helyi Felhívás tervezetet.

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Barcs, 2021. április 30.

Traxler Balázs
Elnök
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