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A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
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Tárgyév:
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01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

eDemokrácia Műhely Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 9 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Drégely
11-19

Lépcsőház:

Emelet:

B

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 8 2 9 6

/P k.6 0 8 4 9 1 /1 9 9 8

1 8 1 7 3 6 6 8

1

4 3

László János

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

3 1

Nyomtatva: 2022.05.31 23.03.32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

eDemokrácia Műhely Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

236

604

236

604

7 515

39 442

105

133

7 410

39 309

7 751

40 046

7 628

40 046

13 184

7 630

-5 556

32 416

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

123

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

123

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

5 340

előző év
helyesbítése

tárgyév

5 340

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

11 379

61 391

11 379

61 391

11 379

61 391

11 379

61 391

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

7 469

7 469

4

4

11 379

61 395

5 340

11 379

66 735

13 857

37 266

2 730

13 857

39 996

550

1 478

550

1 478

263

153

263

153

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

2 265

2 265

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

16 935

38 897

2 730

16 935

41 627

-5 556

22 498

2 610

-5 556

25 108

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

235
-5 556

22 498
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

eDemokrácia Műhely Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Adatok ezer forintban

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

11 379

7 469

11 379

7 469

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Igen

Nem
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

11 379

66 735

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 379

66 735

H. Összes ráfordítás (kiadás)

16 935

41 627

550

1 478

-5 556

24 873

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló
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I.

EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Név: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhelye: 1097 Budapest, Drégely utca 11-19. B. lh. 3/9.
Szervezet formája: Egyesület
Bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék 0100/Pk.60849/1998
A szervezet adószáma: 18173668-1-43
Könyvvizsgálat: a szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Egyesület fő tevékenysége: A technológiai fejlődést, a digitális lehetőségeket, köztük mindenek előtt
az internetet és a mobiltechnológiát a demokratikus viszonyok kiépülésének, megszilárdításának, a
társadalmi viszonyok javításának, köztük kiemelten a közszféra demokratikus és átlátható
működésének szolgálatába állítani, valamint növelni az ezzel kapcsolatos civil társadalmi
tudatosságot.

II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI
Az Egyeseület számviteli politikáját, a beszámoló elkészítését a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a
2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról (Ectv), 2 (27-30.§), a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól, és a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseinek előírása szerint került kialakításra.
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításának a fordulónapja az üzleti év utolsó napja,
december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő év április 30-a Az
Egyesület kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredménykimutatás a naptári év bevételeit és ráfordításait, a tárgyévi eredmény levezetését
tartalmazza, az eredményt meghatározó főbb tényezők bemutatásával, egymástól elkülönűlten
bemutatva az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.
Értékelési módok
A szervezet a valós számbavétel, illetve a tényleges forgalom mérhetősége miatt: - az eszközök
tekintetében a tényleges beszerzési árat, - a források vonatkozásában a könyvszerinti értéket veszi az
értékelés alapjául. Ez az értékelési eljárás biztosítja a szervezet vagyoni helyzetének tényszerű
megállapítását, a szervezet helyzetének valós megítélését. A szervezet nem kívánt élni a valós
értéken történő értékelés lehetőségével.
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III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA
A szervezet vagyoni helyzete az eszközök és források állományának szerkezete, összetétele alapján
határozható meg. A mérleg fő összege 32.604 eFt összegben került kimutatásra. A mérleg eszköz
tételei között a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások kerültek
kimutatásra. Az eszközök állományának alakulása az alábbiakban kerül részletezésre.
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1.) Immateriális javak
A szervezetnél az immateriális javak a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket foglalja
magába.
2.) Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközöknek minősülnek azok az eszközök, amelyek tartósan, legalább egy éven túl
szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Az alkalmazott lineáris kulcs megfelel a tárgyi eszközök
élettartamának. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módon, havonta kerül
elszámolásra. A 200 eFt értékhatár alatti immateriális és tárgyi eszközök egyösszegű
amortizációként kerülnek elszámolásra.
Tárgyéveben a szervezet nem rendelkezett immateriális javakkal, tárgyi eszközök értéke 135 eFt,
mely tárgyében az értékcsökkenéssel változott.
3.) Befektetett pénzügyi eszközök
2021.12.31. dátummal az egyesületnek nem voltak befektetett pénzügyi eszközei.
B.) Forgóeszközök
4.) Készletek
A szervezet készleteiről folyamatos nyilvántartást vezet, azonban tárgyévben nem volt
készletmozgás.
5.) Követelések
A követelések állománya 506 eFt tárgyévben
6.) Értékpapírok
Az egyesületnek 2021.12.31. fordulónappal nem volt értékpapír állománya.
7.) Pénzeszközök
A pénzeszközök a készpénz és a bankbetétek értékét foglalja magába. A pénzeszközök
2021.12.31-i állománya 31.960 eFt, melyből a készpénzállomány 155 eFt.
C.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
A számvitelről szóló törvény előírásai szerint aktív időbeli elhatárolásként kerül könyvelésre:
- A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, melyek költségként csak a tárgyévben
évben számolhatóak el.
- Az olyan bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után, fognak tényleges bevételként
realizálódni,
Elszámolt aktív időbeli elhatárolás nincs.
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5 D.) SAJÁT TŐKE
1).Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 22.498 eFt , vállalkozási tevékenységből 2.375 eFt.
E.) CÉLTARTALÉKOK Céltartalékot az egyesület nem képzett.
F.) KÖTELEZETTSÉGEK
1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek
2.) Rövid lejáratú kötelezettség a vállalkozási tevékenység utáni TAO.
G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni
időszak bevételét képezik.
- Az olyan költségek, ráfordítások, melyek pénzkiadásként tárgyévet követően fognak megjelenni
de tárgyévet évet terhelik.
Tárgyévben passzív időbeli elhatárolása nincs.
IV. EREDMÉNY KIMUTATÁS
1.) 2021.évben a létesítő okirat szerinti alaptevékenységből 61 391 eFt pályázati adományból,
magánszemélyek támogatásából
és vállalkozói tevékenyégéből 5 340
Ft bevétele
keletkezett.
2.) Aktivált saját teljesítmények értéke nincs
3.) Egyéb bevétel tárgyévben nincs.
4.) Egyéb ráfordítások
Az egyesület anyagjellegű ráfordításainak összege 2021.12.31-én 37.266 eFt alaptevékenységi
támogatási projektek ráfordításaiból és 2.730 eFt vállalkozói ráfordításból tevődik össze.
5.) Személyjellegű ráfordítás 1.478 eFt pályázati felhasználás.
5.) A pénzügyi műveletek eredménye: 2021. évben 4 eFt kamat bevétel, ráfordítás nincs.
6.) Adózás előtti eredmény 25.108 eFt, mely 22.498 eFt alaptevékenység, 2.610 eFt eredménye.
7.) Társasági adó Az Alapítvány 2021. évben vállalkozási tevékenysége után 235 eFt társasági
adófizetési kötelezettsége keletkezett.
V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.) Környezetvédelem
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzés 2021. évben nem történt. A
szervezet tárgyévben a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére céltartalékot
nem képzett, környezet, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el. A
jövőben környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatók.
2.) Kutatás, kísérleti fejlesztés
A szervezet 2021. üzleti évben a kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem
számolt.
3.) A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős, lényeges összegű hiba nem volt.
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