2o2o. évi egyszerűsített beszá moló

Esély Labor Egyesület

KlEGÉszíTőMELLÉKLETE

!. Szervezet

bemutatás

A Fővárosi Törvényszék az Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesÜlet 01-02-0008373 törvényszéki
nyilvántartási szám alatt bejegyzett adatait 2019. július 8. napjával megváltoztatta. A szervezet új neve
Esély Labor Egyesület' A szervezet rövidített neve: ELE Egyesület. A szervezet új székhelye: 1068
Budapest Király u. 80. fszt. 7L. Az alapszabály módosításának időpontja: 2019.május 28.
Az Esély Labor Egyesület önálló közhasznú jogi személy, működési területe: Közép-Magyarországi
Régió. Az Egyesület telephellyel, ill. fiókteleppel nem rendelkezik. Adószáma: I826338L-I-42.
Az egyesület alap tevékenysége
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hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

a diszkrimináció megelőzése, csökkentése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény 8 5 á|tal felsorolt tulajdonságok tekintetében,
szociális tevékenység,
adomány gyűjtéssel kapcsolatos tevékenység
a szervezetek közi kommunikáció elő segítése,tapasztalatok, jó gyakorlatok átadás.

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális helyzetének, oktatásának, nevelésének,
művelődésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

a célok érdekébentevékenykedő szervezetek és szakemberek összefogásának segítése,
szakmai és módszertani támogatása, kapacitásfejlesztése,

a célokat szolgáló
ka

nemzetközi hálózatok/kapcsolatok

becsatornázása

a

szervezet

pcsolatrendszerébe,

Közösségszervezés

és fejlesztés, közösségi érdek érvényesítés,közösségszervezés

módszerta

ná na k hazai fejlesztése,
polgárjogi szolgáltatásokhoz jutás segítése és szolgáltatások nyújtása.

Gazdaságl-vállal kozási tevékenység az a lapcélokka l összefüggésben
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a célok érdekébenanti-diszkriminációs tevékenységekfolytatása,

az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elősegítése érdekébenszolgáltatások

nyújtása

vállalkozásoknak, társadalmi szervezeteknek, kö|tségvetési szerveknek, intézményeknek

a

munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek és csoportok számára

szolgá ltatások nyújtása,

munkaközvetítés,
kutatások megvalósítása,

a 2004-ben alakult Magyar Szegénységellenes Hálózat elnevezésű, civil szervezetekből és
magánszemélyekből álló informális hálózat működtetése,
az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
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Az Egyesület szeruei
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Közgyűlés
Felügyelő Bizottság
Elnökség
Tisztségviselői

Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a

szolidaritás elvének

tiszteletben tartásával működnek.
Az EgyesÍilet képviseletére jogosu!t személyek
László Johanna elnök (önálló képviseletre jogosult),
2600 Vác KÖztársaság út 28.
Adóa zo nos ító jele : 8425983436
Bárányi lldikó alelnök (önálló képviseletre jogosult)
2360 Gyál Rákóczi u. 5.
Adóazo nosító jele : 835777 2429

Juhos Katalin alelnÖk (önálló képviseletre jogosult)
1076 Budapest Garai u. 37.

Adóazonosító

je le : 84437

8t92o

Az Egyesület működésének pénzügyi alapját az alaptevékenységet finanszírozó bevételek képezik. Ezek

adományok, (tagdíjak és egyéb, harmadik személy által adott adományok), továbbá az

alaptevékenységet szolgáló szerződésekkel biztosított bevéteIek.

Az

Egyesület céljai megvalósítása érdekébenaz elnökség felhatalmazása alapján vállalkozási
tevé ke nységet folytathat.
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

Az

EgyesÜlet könyvvezetése

Ko rmá

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a

224/2000.(Xll.19.)

nyrende let szeri nti kettős kö nywite l keretében tö rté ni k.

Az Egyesület Egyszerűsített Éves Beszámolót készíta számviteli törvény 9.5-a alapján. Mérlegéta
számvitelitörvény 1' számú mellékletében meghatározott,,A" változat szerint-figyelembe véve a 4.
számú mellékletet -, valamint az eredmény-kimutatását a 2' számú melléklet alapján összköltségeljárással ,,A" változat szerint készíti.A mérlegtételeket a számviteli törvény alapján értékeli,attól
eltérő értékeléstnem alkalmaz, a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a
beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki.

ll. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés
Az EgyesÜlet a tárgyévi beszámoló fordulónapján immateriális javak állományával nem rendelkezik,
tárgyi eszköz állományának értéke2I ezer Ft. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik, így
ezek értékenulla forint.
Az Egyesület a tárgy évben kis értékűszoftver vásárolt, új tárgyi eszközt nem szerzett be.
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Az Egyesület az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek

a hasznos élettartam végénvárható

maradványértékkel csökkentett bekerÜlési értékétazokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az
eszközöket

előreláthatóan használni fogják.

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó értékalapján lineáris értékcsökkenéssel történík évente.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési értékalatti tárgyi eszközök és immateriális javak egy összegben,
azonnal leírásra kerülnek, a 200 ezer Ft alattieszközök két év alatt.
Az Egyesület befektetett pénzügyi eszközökkel
A forgóeszközök

nem rendelkezik.

mérleg fordulónapi értéket 2o3 ezer Ft, amely a pénzeszközök - pénztár 67 ezer Ft,

és a bankszámla 558 ezer Ft_ értékébőlValamint578 ezer forint vevői követelésbőltevődik össze.

Az Egyesület2o2o. évben nem rendelkezett készletekkel'

A mérleg fordulónapon 40 ezer Ft - évek között áthúzódó székhely szolgáltatás díj - aktív időbeli
elhatárolásra kerÜlt.

Az Egyesület saját tőke összege a tárgyévi beszámoló fordulónapján 666 ezer Ft, amely

az

eredménytartalék 268 ezer Ft-os összegéből és a tárgyévi 398 ezer Ft-os adózott eredményből áll.
Az EgyesÜlet a 2020. üzleti évben nem rendelkezik tőketartalékkal, lekötött

tartalékot nem képzett, és

értékelésitartaléka nem keletkezett.
Az Egyesület céltartalékot nem képzett a 2o2o. évben.

A rövid

lejáratú kötelezettsége összesen 598 ezer Ft, amely négy db december havi szállítói

kötelezettségből áll.
Passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett.

A mérleg főösszeg egyezően

264 ezer forint.

'J'

lIl. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

A célszerinti alaptevékenységhez kapcsolódó árbevétele 6 910 ezer Ft-ot tett ki. A tárgyévben 4 1O2
ezer Ft egyéb bevételt realizált. Bevételei 50 ezer Ft tagdíj befizetésből,3 774 ezer Ft pályázaton nyert
támogatásból, 818 ezer Ft adományból és 60 ezer Ft útiköltség díj visszatérítésbőltevődnek össze' A
realizált összes bevétel 11otz ezer Ft-ot tett ki.
Az EgyesÜ let zo20' évben vá
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kozási tevékenységet nem folytatott.

A tárgy évi anyagjellegű és szolgáltatási ráfordításainak összege 10 384 ezer Ft, amely az alábbi
tételekből tevődik össze:
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Anyag költség (éven belÜl elhasználódó eszköz, lrodaszer és egyéb anyag költség) 108 ezer Ft,
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (szállítási, - utazási, hirdetési költség, igénybe vett

szolgáltatások, könyvviteli szolgáltatásdíja, posta költség) 70 229 ezer Ft,
Bankköltségek 47 ezerFt.
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A tárgy évi személy jellegű kiadásainak összege I87 ezer Ft volt, amely 165 ezer Ft megbízási díjból,

!7

ezer Ft egyéb személy jellegű kiadásból és 6 ezer Ft járulék összegéből tevődik össze'

A tárgy évi értékcsökkenésileírás értéke36 ezer Ft, amely 26 ezer Ft számítástechnikai eszköz
elszámolt tervszerinti és szoftver használatbavételkor egy összegben elszámolt ]-0 ezer Ft-s
értékcsökkenésébőltevődik össze. Terven felÜliértékcsökkenés, leírás nem volt.
Az elszámolt egyéb ráfordítás (kerekítés) értéke7 ezer Ft volt.
Tárgy évi költségeinek és ráfordításainak összege 10 614 ezer Ft-ot tett ki.

Az Egyesület a 202O-as üzleti évet 398 ezer Ft adózott eredménnyel zárta, ame|y az eredménytartalék
összegét növeli.
lV. Tájékoztató adatok

Az Egyesü|et 2o2o. üzleti év te

ki

nteté be n könyvvizsgá

latra nem köte lezett.

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatói
Előző év
1. Befektetett (társyi) eszközök

2. Forgóeszközök
3' Tőkeerőssée

aránya

aránya

4. Tőkemultiplikátor

yo

95,r%

98,3%

g,gyo

52,7 %

ro,2

7,9

5. Saiát tőke növekedési mértéke

35,5

6. Likviditási mutató
7. Hosszú távú likviditási mutató
6. Üzemi (Üzleti) tevékenvséee eredménve
7' Tőkearányos Üzemi eredmény

658.2%
23,2%

A

tárgyév
7,7

r,8%ó

%á

43L,g%
35,5%

59,7

%

20L.2%
66.6%
478,9 %
s9,7 yo

környezetre káros tevékenységet az EgyesÜlet nem végzett, környezetvédelmi beruházás

megvalósítására nem került sor.
Az EgyesÜlet könyvelését és a beszámolójának összeállítását Székely Évamérlegképeskönyvelő (nysz:
1'2Io43) végezte.
A 2020. évi beszámoló közzétételének teljesítéseelektronikusan történik.

Budapest, 2021.

Egyesület elnöke

