
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 18:20:09. Érkeztetési szám: EB00608796
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Roffi Civilek Közössége

5 2 3 4 Tiszaroff

Aradi út

51

    

1 6 0 2 0 0 0 2 7 9 9

1 1 0 0 P k 6 0 0 5 6  2 0 1 9

1 9 2 1 2 7 9 7 1 1 6

Komócsin József

Tiszaroff 2 0 2 2 0 5 3 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Roffi Civilek Közössége

Adatok ezer forintban

283 232

283 232

283 232

283 232

16 16

33 267

234 -51

283 232
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Roffi Civilek Közössége

Adatok ezer forintban

1 329 217 1 329 217

64 30 64 30

1 265 187 1 265 187

1 329 217 1 329 217

1 074 268 1 074 268

21 21

1 095 268 1 095 268

1 095 267 1 095 267

234 -51 234 -51

234 -51 234 -51
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Roffi Civilek Közössége

Adatok ezer forintban
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

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

Roffi Civilek Közössége

5 2 3 4 Tiszaroff

Aradi út

51

    

1 1 0 0 P k 6 0 0 5 6  2 0 1 9

1 6 0 2 0 0 0 2 7 9 9

1 9 2 1 2 7 9 7 1 1 6

Komócsin József

Kulturális szolgáltatás

2011. évi CLXXXIX. tv

Magyarország helyi önkrományzatairól 13 § (1) bekezdés 7. pont

Helyi lakosság

100
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Roffi Civilek Közössége

Adatok ezer forintban

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Roffi Civilek Közössége

Adatok ezer forintban

1 329 217

1 329 217

1 095 268

21

1 095 267

234 -51
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Roffi Civilek Közössége
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Szöveges beszámoló 
 

az ROCK egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről 
 
 
A ROCK főbb céljai közé tartozik Tiszaroff közösségi életének fellendítése és olyan programok 
biztosítása, amelyek a kikapcsolódás mellett lehetőséget adnak hagyományaink megőrzésére, 
településünk fényes múltjának népszerűsítésére, valamint a helyi- és a nemzeti identitás erősítésére. 
 
 
A 2021-es esztendő során ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk általános iskolásoknak és 
felnőtteknek. A lakosságnak online ismeretterjesztő anyagokat készítettünk környezete és 
természetvédelem témákban. Folytattuk a 2020-ban kezdett tanösvény tanösvény 
kialakítását/engedélyezési eljárását. Az ismétlővizsgára készülő diákoknak segítettük a 
felkészülésüket magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia és környezetismeret tantárgyakból. 
Rászorulók részére tanszereket adományoztunk.  A helyi általános iskola diákjainak Haloweeni 
vetélkedőt szerveztünk. Online verzióban életben tartottuk a hagyománynak számító advent 
vasárnapi megemlékezéseket. 
 
 
A tevékenységünkről részletesebben a weboldalunkon, https://rockroff.com/ , 
a 2021-es évkönyvünkből, 
https://drive.google.com/file/d/132djqteQ3sQh0Px8Ah_o4pl0_0fWzqmK/view ,  
valamint a Facebook oldalunkon tájékozódhatnak: 
https://www.facebook.com/roffi.civilek.kozossege/ 
 
 
 
Tiszaroff, 2022. május 31. 
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19212797-9499-529-16 
statisztikai számjel 

19212797-1-16 
adószám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roffi Civilek Közössége 

5234 Tiszaroff, Aradi út 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

a 2021. évi 
 

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kelt: 2022.05.31 
 
 
                                                                                       ………………………………….. 
                                                                                                  A szervezet elnöke 
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I. Általános rész 
 
1. A szervezet rövid bemutatása 
 
Működési forma: Egyesület 
Alakulás időpontja: 2019.10.11 
Cégjegyzék száma: 16-02-0002799 
Tevékenység: 9499 – M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység 
Időtartama: meghatározatlan időre létesült 
 
A beszámolót összeállító neve: 

Mérlegkép 2001 Bt képviseletében Lukács Lajosné 
5340 Kunhegyes, Lehel u. 1/a 
Regisztrációs száma: 203748 
A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
 
2.  A számviteli politika rövid ismertetése 
 
A könyvvezetés módjának meghatározása, a beszámoló formája 
 
A szervezet könyvvezetése a 2000. évi C. törvény 8.§ (2) bekezdésének megfelelően a kettős 
könyvvitel rendszerében történik. A könyvelés számítógépes rendszer alkalmazásával folyik, 
amelynek keretén belül biztosított a főkönyvi és analitikus elszámolások kapcsolata és 
összhangja. A költségek rögzítése költségnemenként, az 5. Költségnemek számlaosztály 
számláin történik. 
A szervezet egyszerűsített éves beszámolót készít. 
 
Beszámoló készítés időpontja 
Az egyszerűsített éves beszámoló zárásának fordulónapja: 2021. 12. 31. a mérleg készítésének 
időpontja 2022.02.28. 
 
Eszközök értékelése 
A befektetett eszközök, a forgóeszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben, 
csökkentve az alkalmazott leírásokkal. 
 
Források értékelése 
A saját tőke, a céltartalékok, a kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek 
kimutatásra. 
 
Értékcsökkenés elszámolásának módszere 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) 
viszonyított aránya, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 
elhasználódása és erkölcsi avulása, a tevékenységre jellemző körülmények, az egyedi értékelés 
elvének figyelembevételével kerül megtervezésre. 
Az értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig évente 
kerül elszámolásra. 
Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmazunk, az egyes eszközcsoportokhoz 
rendelt amortizációs kulcs a számviteli politikában került kialakításra. 
 



 3

Értékvesztés elszámolásának rendje 
Ha a vásárolt készlet bekerülési, előállítási, ill. könyv szerinti értéke a számviteli politikában 
megjelölt értéket és időtartamot meghaladóan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert 
tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken kell kimutatni. 
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulóján fennálló és a mérlegkészítés 
napjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni a követelés 
könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti –veszteségjellegű- 
különbözet összegében. Ha ez a különbözet meghaladja a számviteli politikában meghatározott 
értéket és időtartamot. Az értékvesztés megállapítása a mérlegkészítés időpontjában 
rendelkezésre álló információk alapján történik. 
 
Az eszközök befektetett, ill. forgóeszközök csoportjába történő minősítésének elvei 
A befektetett eszközök csoportjába azok az eszközök tartoznak, amelyek az egyesület 
tevékenységét tartósan –közvetlenül vagy közvetett formában- szolgálják. 
 
Az értékpapírok forgóeszközként, ill. befektetésként való számbavételének elvei 
A befektetett pénzügyi eszközök közé tartozó értékpapírok között azokat a –részesedésen 
kívüli- pénzügyi befektetéseket kell kimutatni, amelyek hosszabb távon, legalább egy éven túl 
szolgálják a társaság elképzeléseit. 
A forgóeszközök közé tartozó értékpapírok között az eladásra vásárolt, ill. egyéb módon 
beszerzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerülnek kimutatásra. 
 
A céltartalék képzés alkalmazott elvei 
Az adózás előtti eredmény terhére az óvatosság elvének érvényesülése érdekében céltartalékot 
kell képezni a szükséges mértékben a várható kötelezettségekre (garanciális kötelezettség, 
kezességvállalás, opciós ügyletek, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség, 
stb.) 
 
A szervezet a nem realizált árfolyamveszteséget nem határolja el, így arra céltartalékot sem 
képez. 
 
 

II. Specifikus rész 
 
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 
 
Eladósodottsági mutató                           Tárgy év % 
Kötelezettségek     x100                         0 x 100  = n.a. 
Saját tőke                                                    232 
 
Tőkeerősség 
Saját tőke            x 100                             232×100 = 100% 
Mérlegfőösszeg                                          232 
Likviditási mutató 
Forgó eszközök    x 100                                              232 x 100 = n.a 
Rövid lejáratú                                                                                  0      
kötelezettségek 
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Immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása 
 

                                                                                                              Adatok e Ft-ban 

Befektetett eszközök megnevezése Lineáris 
Teljesítmény 

arányos 
Egyösszegű 

écs 
Összesen 

I. Immateriális javak 0 0 0 0 
II. Tárgyi eszközök 0 0 0 0 
Összesen 0 0 0 0 

 
Céltartalék 
Az egyesület céltartalékot nem képzett. 
 
Kötelezettségek 
 
Hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül 
visszafizetendő törlesztések 
Az egyesületnek nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. 
 
Zálogjoggal, ill. hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek 
Az egyesületnek nincs zálogjoggal, ill. hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége. 
 
Lekötött tartalék 
Az egyesületnél nem fordult elő olyan gazdasági esemény, amely lekötött tartalék képzését tett 
volna szükségessé. 
 
Hátrasorolt kötelezettségek 
Az egyesület nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel. 
 
Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
Az egyesület nem rendelkezik aktív és passzív időbeli elhatárolásokkal. 
 
 

2. Eredmény kimutatásához kapcsolódó kiegészítések 
 
Az egyesület 2021. évi tevékenységből származó adózott eredménye 51 ezer Ft veszteség. 
Társasági adófizetési kötelezettsége 2021. évre nem keletkezett, mert vállalkozási 
tevékenységet nem végzett. 
 
Az egyesület bevétele 217 ezer forint volt, ebből tagdíjbevétel 60 ezer forint. Anyagjellegű  
ráfordítások összege 267 ezer forint, ebből 267 ezer forint volt a közhasznú tevékenység 
ráfordítása. 
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III. Tájékoztató rész 
 
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai 
 

 
 

Megnevezés 
 
 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám    

fő 

Bérköltség 
e Ft 

Személyi 
jellegű egyéb 

kifizetések 
e Ft 

Állandó teljes 
munkaidőben 
foglalkoztatott 

0 0 0 

Foglalkoztatottak 
Összesen 

0 0 0 

 
 

 
 

Mérlegtételek leltára 
2021. december 31. 

 
             
B/IV. Pénzeszközök                                          232 e Ft 
              

      D/I. Induló tőke/Jegyzett tőke                                      16 e Ft 
 
      D/II. Tőkeváltozás//Eredmény                                 267 e Ft 
 
      D/VII. Adózott eredmény               -51 e Ft 
 

 
 
 
Tiszaroff, 2022.05.31 
 
 
 
                                                                            …………………………………… 
                                                                                        A szervezet elnöke 


