Kiegészítő melléklet
a Drónpilóták Országos Egyesülete 2017. évi egyszerűsített beszámolójához
1. Általános rész
A Drónpilóták Országos Egyesülete az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) VI. fejezet 8. pontja és az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15554. sorszám alatt
vette nyilvántartásba 2014.05.09.-én. Jogerőssé válás időpontja: 2014.07.04
Alapítók:17 magánszemély
Alapítói vagyon, induló tőke összege.0.- Ft (azaz: 0 Ft )
Egyesület székhelye: 2039. Pusztazámor, Névtelen u.9.
Adószáma: 18598487-1-13
Az egyesület céljait az Alapszabály tartalmazza.
Az Alapszabály utolsó módosítása:2016.04.16.
Az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve: az Elnökség
Az egyesület képviseletében az Elnök önállóan, három alelnök tag az Elnök akadályoztatása
esetén önállóan jogosult eljárni az Alapszabály meghatározta ügyekben, ügycsoportok esetén.
A szervezet célja szerinti besorolása: szabadidő és hobbi tevékenység
Az egyesület célja
-a biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabály rendszerének kialakítása,
koordinálása, együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás
érdekében.
-gondoskodik a tagok igény szerinti továbbképzéséről, illetve a céljával összefüggő,
kiegészítő képzések előfeltételeinek biztosításáról.
-FPV találkozókat és népszerűsítő repüléseket szervez.
Pénzforgalmi számláját az ERSTE Banknál vezeti, más pénzintézetnél számlája nincs.
Az egyesület gazdálkodási és beszámolási kötelezettségét a 2000. évi C. törvény előírásai
szerint látja el. Munkája során 350/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a 479/2016. (XII.28.)
kormányrendelet és a 445/2017.(XII.27. kormányrendelet előírásait is figyelembe veszi. A
2011.évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben foglaltak szerint jár el a tárgyévet
is érintő tételeinél.
Az egyesületnek foglalkoztatottja nincs. Az egyesület elnöke és tagjai tevékenységüket
díjazás nélkül látják el.
A beszámolás időszakában a számviteli feladatokat a Cessio-Control Kft (cgj.:01-09-881955)
látja el.
Az egyesület a kormányrendeletben foglaltak értelmében kettős könyvvitelt vezet és készít
egyszerűsített éves beszámolót.
Az egyesület egyéb jelentés készítésére nem kötelezett, de Beszámolóját Kiegészítő
melléklettel látja el.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, céljai megvalósításához szükséges
anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint, gazdasági,
válallkozási tevékenységet folytathat.
Az egyesület könyvvizsgálót nem foglalkoztat.

1.

Az egyesület az alapítóitól és más magánszemélyektől, jogi személy tagoktól kapott
tagdíjakat, valamint magánszemélyektől kapott adományokat egyéb bevételként az
Alapszabályban foglaltak szerint kívánja felhasználni. 2017. évben bevételeivel az egyesület
munkája során felmerült anyagjellegű és személyi jellegű kiadásokat finanszírozta, döntően a
célszerinti feladat megvalósítására fordította bevételeit, a működés minimális költségei
mellett. Az alaptevékenységének megfelelő, fel nem használt bevételt tárgyévi eredményként
mutatja ki az Egyesület a saját tőke részeként. Ennek hatására az indulás évének negatívuma
már a megelőző gazdasági évben kiegyenlítődött és változatlanul pozitív tartományban
maradt a saját forrás állománya. Ezzel fedezetet teremtve a célszerinti feladatok minél
színvonalasabb megvalósításához.

Beszámolási kötelezettség
Az egyesület beszámoló készítésének időpontja, amely a beszámolási időszakot (tárgyévet)
követő év május 31. Eddig az időpontig a tudomásunkra jutott, beszámolási időszakot érintő
gazdasági eseményeket számításba vettük.
A mérleg és eredmény kimutatás tartalmát és formáját a fentebb hivatkozott Kormány
rendelet írja elő.
Az alapítvány rendelkezik Támogatási, Pénzkezelési Szabályzattal, melyek munkáját segítik
és a hatályos jogszabályokban foglaltakat képezi le maga számára.
2. Kiegészítés a mérlegsorokhoz

2.1. Eszközök
Eszközoldal változásai
Befektetett eszköz változása
Forgóeszköz változása
Aktív időbeli elhatárolás változása
Eszközoldal változása összesen: (növekedés)

+65 e Ft
-434 e Ft
+663 e Ft
+294 e Ft

2.1.1. Eszközök és Források összetétele
Adatok: e Ft-ban
Megoszlás
Megoszlás
2017.XII.31.
%-a
%-a
374
10,76%
439
11,64%

Megnevezés

2016.XII.31

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

374

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek

439

11,64%

2 955

85,01%

2 521
117

66,87%
3,11%

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

44

1,26%

65

1,72%

2 911
147

83,75%
4,23%

2 339
810

62,04%
21,49%

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)

3 476

100,00%

3 770

100,00%
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D. SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredm. alaptev.-ből (közh. tev.-ből)
VI. Tárgyévi eredm. vállalkozási tevékenységből
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)

1 881
0
556

54,11%

61,56%

15,99%

2 321
0
1 881

1 325

38,12%

440

11,67%

0
364

10,47%

0
773

20,50%

364
1 231

10,47%
35,42%

773
676

20,50%
17,94%

100,00%

3 770

100,00%

3 476

49,89%

2.1.2. Befektetett eszközök
Az egyesület befektetett eszközeként az immateriális javak között eszközt tart nyilván.
Egyrészt a működést szolgáló szellemi termékek, másrészt sport-hobbi célú eszközök
találhatóak nyilvántartásában.
2.1.3. Forgóeszközök
A forgóeszközök állománya 2017 évben 2 521 e Ft.
A növekedés részletezve:
Tételt nagyrészt a pénzeszközök soron mutat ki, csekély mértékben követelést tartalmaz
és ezt meghaladóan a készletek közé sorolt vásárolt anyagokat, melyek hasznosítására a
tárgyévben nem került sor.
* készletek (anyag) : 117 e Ft
* Pénzeszköz év elején 2 911 e Ft, év végén záró érték 2 339 e Ft állomány csökkenés
572 e Ft.
Állománya bankban:
2 339 e Ft
pénztárban:
0 e Ft
2 339 e Ft
* Követelés: tagdíj és biztosítás átterhelésből tartozásból: 65 e Ft.
2.1.4. Aktív időbeli elhatárolása
Az egyesület ezen a soron adatot a 2018.évetelőre számlázott biztosítási tételeket mutat ki
810 e Ft összegben.

3.1. Források
3.1.1. Saját tőke
2017 évi nyitóállomány:
1 881 e Ft
2017 évi záró állomány:
2 321 e Ft
Állomány változása:
440 e Ft
Ezen tétel az alapítók tagdíjbefizetéséből és biztosítás megtérítéséből tevődik össze, mely a tárgyévi
eredménnyel egyezik.

A tárgyévi eredmény levezetése:
Összes bevétel (+)
-Ebből elhatárolt 2016.évben befolyt bevétel
1 231 e Ft
3.

6 389 e Ft

Összes költség (-)
Összes ráfordítás (-)
Mérleg szerinti eredmény:

5 844 e Ft
0 e Ft
545 e Ft

2017.-re előre fizetett (2016.-ban) tagdíj és térítés:
Befolyt támogatás:

1.231 e Ft
0 e Ft

A tárgyévi eredmény az elszámolt működési költségek és ráfordítások, valamint a bevételek
összevezetéséből keletkezett.

A 2017 12.31-i saját tőke összetétele:
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény:
Saját tőke összesen:

0 e Ft
1 881 e Ft
545 e Ft
2 426 e Ft

3.1.2. Kötelezettségek összege 2017.12.31-én: 773 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

773 e Ft

Szállító:
718 e Ft
Egyéb túlutalások:
55 e Ft
3.1.3. Passzív időbeli elhatárolások 2017.12.31-én: 676 e Ft
Befolyt tagdíjakból, biztosítás megtérítésekből a következő évet érintő összeget a hatályos
szabályok szerint elhatárolja és a következő időszakban kívánja felhasználni. Ezen 2017.évi
kimutatott összege:676 e Ft e Ft ( kiszámlázott biztosítás. 676 e Ft)
4. Kiegészítés az eredmény elszámoláshoz

4.1. Bevételek
A bevételek a tagdíjakból, felajánlásokból származnak.
Tételei:
Átterhelt biztosítás:
-2016-ban befolyt(-)
1 221 e Ft
Egyéb bevételek:
Ebből:
- adott támogatások, adományok
Tagdíjbevételek:
- 2016-ben befolyt
10
e Ft
- 2017-ben befolyt
3 105 e Ft
-2018-ra elszámolandó 2017ben befolyt(-)
676
Összesen:
Következő évre tartalékolt bevétel
676 e Ft
Előző évből visszavezetett tartalékolás 1 231 e Ft
Beszámolóba beállítva:
4.

3 274 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
3 115 e Ft

e Ft

6 389 e Ft

6 389 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

Bevételek összesen:

6 389 e Ft

- kamatbevétel

0 e Ft

4.2. Költségek
Informatikai szolg.
Számviteli szolg.
Hatósági díjak
Bank költség
Reklám költség
Biztosítás tagság részére
Rendezvények költsége
Egyéb szolgáltatás
Kiküldetés térítése

507 e Ft
462 e Ft
18 e Ft
44 e Ft
314 e Ft
3 672 e Ft
613 e Ft
58 e Ft
105 e Ft

Anyag és Igénybevett szolgáltatások összesen:

5 793 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

22 e Ft

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

134 e Ft

Költségek összesen:
5 949 e Ft
Minden költsége a célszerinti tevékenység közvetlen és közvetett költségeként
került elszámolásra.
4.3. Ráfordítások
Célszerinti juttatás
4 431 e Ft
e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:
1 518 e Ft
Tárgyévi eredmény:
440 e Ft
Maradvány bevétel a saját tőke elemeként kerül kimutatásra.
Az egyesületi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót külön jelentés tartalmazza.

Budapest, 2018. május .
Jóváhagyta:
Tuzson Gergely
Elnök
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