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 Faktor Terminál Közhasznú Egyesület 
Bejegyző végzés: PK-60048 / 2015.06. 
Nyilvántartási szám:18-02-0200570 
Adószám: 18655935-1-18 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2019. év 

 
1. Az Egyesület  általános jellemzői 
 

2008. évben létrehozott, 2017. évtől Faktor Terminál Közhasznú Egyesület néven 
tevékenykedő társulat működése, előadó – művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése. 
 
A Szervezet képviselője: Schermann Márta Ilona 
 
A társulat tagjai és alkalmi alkotótársak közreműködésével színházi produkciók és projektek 
megvalósítása és bemutatása Magyarországon és külföldön. 
Támogatás nyújtása, megnyilvánulási lehetőség biztosítása kortárs művészek számára, szem 
elött tartva a kulturális, szociális, nemi, vallási és nyelvi sok színűség népszerűsítését. 
Fontos cél a fejlesztő nevelés, hatékony információs központ kialakítása. 
Drog prevenciós illetve drogfogyasztás csökkentését célzó projekteknek támogatása, 
szervezése, lebonyolítása, a felépülési szemlélet népszerűsítése. 
 
  
2.Számviteli szabályokra vonatkozó megállapítások: 
 
A számviteli politika meghatározó elemei: 

- pénzkezelési szabályzat 
- eszközök és források leltárkészítési szabályzat 
- eszközök és források értékelési szabályzat  

 
Egyesületünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai 
szerint vezeti könyveit. 
Költségeket kizárólag az 5. Költség nemek számla osztály számláin könyveljük. 
A beszámoló formáját  a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 
beszámolója és közhasznúsági melléklet alapján, PK 542 készíti el..  

 
  
 

A beszámoló zárás időpontja:     2019. december 31. 
Beszámoló készítés időpontja      :        2020. február 28.    

 
 
3.A beszámoló tételek szöveges kiegészítése 
 

 A beszámoló tételek értékelése a számviteli politika meghatározása alapján történt. 
 A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök használatba vételkor teljes egészében költségként 
elszámolásra kerülnek. Ezen felül az egyesületben tárgyi eszköz nem beszerzése történt. 
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Pénzeszközök – kisebb része pénztár, nagyobb része bank pénzeszközeiből tevődik össze. 
 
Követelés,  adott előleg vevő követelés 
 
Aktív elhatárolás képzésre nem került sor. 
 
Saját tőke alakulása:       
  Tőke változás   1.425 E Ft 
 Tárgyévi eredmény  6.135 E Ft 
 
 Kötelezettség, rövidlejáratú nyújtott kölcsön  
 
Passzív elhatárolások képzése nem vált szükségessé. 

 
  
 

2. Eredmény kimutatás szöveges kiegészítése 
 
Az egyesület 2019. évben 16.376 E Ft  árbevételt ért el, támogatás 2.900 E Ft mely tételek 
jelentősen növekedett az előző évhez viszonyítva. 
  

  Ráfordítás alakulása: 
                        anyag költség                     14.092 E Ft 
                        személyi jellegű költség             0  E Ft 
                        ÉCS                                           42  E Ft  

                                                               
 
                                              
A beszámolót, és a kiegészítő mellékletet készítette: Gellért Mária 
 
Regisztrációs száma: MK 194460 
  
 
 
Budapest 2020. február 27. 
 
     Schermann Márta Ilon 
           képviselő 
  

  


