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MérIeg
Fordulinap:
Pk.60475/19
Nysz.:

Adatok eFLb

, ^ l r t l
\l-----X,-----s!q-- \-

Sorsz. Téte| meqnevezése E|őző évi tnrevízió Tárqvév
b c d

Befektetett eszközök 2 678 0 2 531
Immateriá|is iavak 437 437

tl Tárqvi eszkozÖk 2 241 2 094
t . BeÍektetett pénzÜgyi eszkozök

Befektetett eszközök értékheIyesbítése
B, ForqóeszkÓzÖk 18  616 0 15 667

KészIetek
lt. KöVete|ések 1 504 3 190
t . Éítékpaoírok

PénzeszkozÖk 17  1 ' t 2 12 477

c. AktíV időbeli eIhatáro|ások 0 0 0

Eszközök összesen 21 294 0 í8 198

D. saiát toke 11608 0 8 43í

Induló tőke I 729 1 729

tl TőkeVáltozás 2 919 9 879

t . Lekötött tarta|ék
ÉÍtéke|ési taÍta|ék
Tárgyévi eredmény ?!cp!eyÉ\9!y9É9!9l.- 6 960 -3 ' 177

TárqvéVi eredmény VálIalkozási tevékenységbó|
E. céltarta|ékok 0 0 0
T Kötelezettségek 9 686 0 I767

HátrasoroIt köteIezettségek
tl HosszÚ |eiáratÚ köte|ezettségek 4 400 4 400
t . RöVid Ieiáratú kóte|ezettségek 5 286 5 367

PasszíV időbeli eIhatáro|ások 0 0 0

Források összesen 21 294 0 ,t I 198



Magyar |rószövetség Fordu|inap: 20'10.12.31
KsH: 19666244-9499.529-01 EÍedménykimutatás Pk'60475/1989

Nysz.:

Adatok eFt-ban

Sorsz. A téte| meqnevezése E|óző év
E|ózó éV(ek)

Tárqvév
b d

A. osszes közhasznú tevékenvséo bevéte|e 47 780 42 443
1 KözhasznÚ cé|Ú működésre kaoott támooatás 39 786 34 567

aIapítótó|
b. központi kö|tséqVetéstó| 24 170 31 730

he|yi önkormányzattiI 280
d . egyéb 15 336 2 837

Pá|Yázati úton elnvert támooatás
3 Közhasznú tevékenYséqbó| származó bevéte| 6 434 6 691

Taodíibó| származó bevéte|ek 1 250 1 396
5 Eovéb beVéteIek 310 189
6 Pénzüovi múVe|etek bevételei
7 Rendkívü|i bevételek
I AktiVált saiát teIiesítménv értéke

B. Vá||aIkozási tevékenvséq bevéteIe 0 0
Arbevételek
EqVéb bevéteIek

3 Pénzüqvi m|.iVeIetek beVéteIei
4 Rendkívü|i beVéteIek

c. osszes bevétg| 47 7aO 42 843
D. Közhasznú tevékenvséq kö|tséqei 40 820 46 020

AnVaqie||eqű ráfordítások 20 251 25 046
2 szemé|Vi iel|eqú ráÍordítások 17 056 17 008
3 Ertékcsökkenési Ieirás 535 260

Egyéb ráfordítások 2 828 3 702
5 PénzüqYi műVeletek ráfordításai 150 4
o Rendkívü|i ráfoÍdítások

E. Vá||aIkozási tevékenvséo kö|tséqei 0 0
Anvaqie||eqú ráfordítások

2 szemé|vi ie||eqű ráfordítások
J Ertékcsökkenési Ieirás

EqVéb ráforditások
5 PénzÚqvi műVeletek ráfordításai
6 RendkíVüli ráfordítások
7 Aktivá|t saiát teliesítménv értéke

F. osszes tevékenYséq kö|tségei (D+E) 40 420 46 020
Adózás e|őtti vál|a|kozási eredménv (B.E) 0 0

H. Adófi zetési köteIezettséq 0 0
I Tárqvévi vá||aIkozási eredménv (G.H) 0 0
J . Tárqvévi közhasznú eredménv (A.D} 6 960 -3 177

Táiékoztató adatok
A. szemé|vi iel|eoú ÉfoÍdítások í7 056 17 008
'l. Bérkö|tséoek 9 958 10 233
a' meobízási díiak 4 051 4 802
b' tiszteletdíiak
2' szemé|vi iel|eqű eqvéb költséqek 4 479 4 228
3' szemé|vi ie||eqű költséqek közterhei 2  6 19 2 547
B' Nyújtott támogatások 0 0
1. ToVábbuta|t' iI|etve átadott támoqatás 250 150

Budapest, 2011' má,ius 31.
eInök



Közhasznúsá!,i je|gntés 3. sz. me||ék|ete
K|]ÚUTATÁS

a vagyon b|hilzná|áráró|
20í0. óv

Megnevezés E|özó óv| öEszos (€Ft) Tárgyév| ö$zeg (gFt) vá|tozás MegÚegy.é3
% oFt

u|ó tóke
ozás 2 919 23

(ótött tarta|ék 0
0

tjovévi eredmény o 0 -1(x) 69
tBvékenysés tároyév| veszt$ése -3177 .3í

Ei t€vékgnvséq táÍlvévi vesáeséqe o
Eoyéb



.lVlagyar Írószövetség
osszesített kiegészítő me||éklet

a 2010. évi közhasznúsági je|entéshez

1.1. Altalónos jellemztík

1.1.1. Cégadatok

Név: Magyar Írószövetség
Forma: Köáasznú szeryezet: Egyéb köáestület
Adósziárn: 19666244.2-42
Cégiegyzékszrím: PK.60.475
Alapításideje: |990.03.26.
Jogelőd: Magyar Írók Szövetsége (alapítás: 1945)
Tevékenysége: . Íi5tevékenység: A Szövetség elsődleges cé|ja a magyar

irodalom, a kortrírs magyar írók sze|lemi,
intézményi és anyagi feltételeinek
megteremtése, megőrzése' az irodalom a
magyar kulturában játszott szerepének erősítése,
évszéuadok a|att kivívott európai rangjanak és
művészi minősésének fenntartása.

HéúozaÍ: = közoont: 1062 Budapest, Bajza u.18.

A konszolidációs csoport vállalkozásai: konszolidációs kötelezettség nem rá1l fenn.

1.1.2. Cégiellemz.ők

Besámoló aláírására jogosultak nevei: Vasy Géza elnök
L. Simon László titkíír

Elnökségi tagok: Ács Margit, Ágh Istvrín, Jókai Anna, Kalász Mrárton,
Szörényi László, V ári F ábián Lász|ó'

Könywizsgáló:
Jogi képviselet: Gál András Levente Ug',védi lrod4 Budapest
Sámlavezető bankok: - Ft: 

. 
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt., Budapest

- cevtza..
Engedélyhez kötött tevékenységek:

o Közhasmú minősítéssel: Rendelkezik

o Tevékenységfiiggő bírósági bejeryzéssel: Rendelkezik

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: -.

1.1.3. Működési rendszer

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszenel történik, amely a
bevitt adatok ziírt feldolgozrását biaosída.



1.l.4. Számvite|i rendszer

Könyvr'ezetés pénzneme: Forint
Könyvelési rend: kettős könywitel
Üzleti év: 2010
Eredménykimutatás típusa: 

- 
Közhasznú egyszenísített éves beszríLrnoló
eredménykimutatása

Mérleg változata: Köáasznú egyszerrísített éves beszámoló
menege

Mérlegkészítés cégi időpontja általában: május 3 1 .
Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként: egyeS mérlegtételeknél rógziÍett
KönyvvizsgáIati zriras időpontja:
A hitelesítés tartalmi alapja: éves beszámoló
A kötelezó beszrírnolás formája: egyéb beszámoló, típusa: közhasznú

egyszerúsített éves beszámoló
Mérleg tagolása: . felvett új tételek: nincsenek.

. összevont tételek: nincsenek.
Eredménykimutatás tagolása - felvett új tételek: nincsenek.

- összevont tételek: nincsenek.

A számviteli alapelveket jellemző előírások:
= számviteli alapelvektől való eltérés: ..

= a könywizsgálat által engedélyezett' törvényi el<íírásoktól való eltérés: ..

= alkalmazott értékelési elvek változása: -.

= megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: ..

= jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a
mérlegftíösszeg 27o.a.

= lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20o/o-a

= tartósság: az állományba vétel időpontjától ftiggetlenül, egy éven túl jelentkező,
állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.

= a jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adoII eszközcsoport mellett
rögzítettek. Mérlegsor a rómaí betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.

= éves zárásunk' anól készített elszámolásunk előírásszerű. következetes'

= munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás
folytatásának elve mellett alkalmazzuk'

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a
mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merü|tek
fe|r. így a cég zátási adatai a működó vállalkozás szerint értékeltek.



I.2. Mag1lardzatok az egyes mérlegtéíelekhez

1.2.l. Immateriá|is javak

a) Tartalma:
. Szoftver
o Üzleti vagy cégérték

b) Ertékelése-elszrímolása:
. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.
o Az értékelés módja: egyedi.
o Maradványértékmeghatározása:-.
o Az értékcsókkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás

napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. Elszámolásának gyakorisága:
éves.

o Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módia: -.
Allonrárrya leltárral fedett.

Az alkalmazott leirási kulcsok:

|. Táb|ázat
ileqnevezés Yo

sze||emi teÍmékek 33

Többletköltség az e\őző évhez képest: - amortizációs kulcsváltozás miatt - E Ft.

e) Megjegyzések:

A piaci értékelés elve, módszere: .'
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: -'
Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: -.
Üzleti könyveken kívüli állomany: -.
Hitelibdezeti garancia: nem merült fel.
Kezelésre átvett eszköZök: nem merült fel.
5 évnél hosszabb idő alatt leíÍt césérték indoklása: nem merült fel'

|.2.2, T árgyi eszktizök

a) Tartalma:
. épület,
. gép'
. berendezés'
. számítástechnika.

b) Ertékelése-elszámolása:
A nyilviintartás alapja a beszerzési érték.
Az értékelés módja egyedi.
Maradr'ányérték meghatározás ni ncs.
Az éÍékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától' a
használat idejének egyedi megitélése szerint. Elsziímolásri.rrak gyakorisága: éves.
Terven felülí értékcsökkenés elszámolási módia:
Állománva leltárral fedett.



Az alkalmazott leírási kulcsok:

2. Táb|ázat
leqnevezés %

100 E Ft alatt 100
éVes kulcsok szerinl

. épü|el 2
- 0e0 14.5
. beÍendeZés 14,5
- számitástechnika 33

Többletköltség az e|őző évhezképest: - amortizációs kulcsváltozás miatt - E Ft.

d) Megjegyzések:

Befejezetlen állomrány tartalma: -.

A piaci értékelés elve, módszere: -.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: -.

Üzleti könyveken kívüli állomríny: ..

Meghatározó jelentőségú taÍgyi eszköZ értékelésében bekövetkezett lényeges változás: -.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.
Kezelésre átvett eszköZök: nem merült fel.

1.2.3. Befektetett pénziigyi €szközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel aZ egyesület nem rendelkezik.

l.2.4. Kész|etek

Készletekkel az egyesiilet nem rendelkezik.

l.2.5. Kiivete|ések

a) Tartalma:
o kölcsön,
o ki nem emelt.

b) Ertékelése . elszámolása:
o A nyilvántartás alapja a könyvi érték.
o Az értékelés módja:

. egyedi.
Értékvesztés elszámolása: -.

o Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilviintar1ással igazolt

c) Kiemelt állományigazolások:

Sziimviteli törvény szerinti értékvesáés állománymozgása: -.

Adótörvény szerint nyilvántartott értékvesztések elszrimolása: -.



d) Megiegyzések:

Átsorolások: -'
Üzleti könyveken kívüli állomrírry: -.
Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.
Hátrasorolt eszközök értéke: ..

l.2.ó. Ertékpapirok

Értékpapírokkal az egyesület nem rendelkezik.

|.2.7. Pénzeszkőzők

a) Tartalma:
C pénzÍátr,
o banksziírna.

b) Értékelése . elsziírnolása:
. A nyilvántartás alapja a könyvi érték.
o Az értékelés módja:

' egyedí.
o A devizamozgrísok a valódiság elve szerint értéke|ter.
o Elszrírnolt énékvesztés: ..

Állomanya egyeztetéssel igazolt.

c) Megjegyzések:

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.
Az állomrínyból idegen pénz: nem merült fel.

l.2.8. Aktív időbe|i elhatáro|ások

Aktív időbeIi elhatiírolás: nincs

1.2.9. Cé|tarta|ékok

Céltarta|ékok képzésére nem került sor.

, 1.2.to. Hátrasoro|t kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségekkel az egyesűlet nem rendelkezik.

l.2.1 l.Hosszú lejáratú köte|ezettségek

Hosszu lejríLratú kötelezettségekkel az egyesület rendelkezik.

|..2.12.Riivid |ejáratú köte|ezettségek

a) Tartalma:
o kölcsön,
. egyébkötelezettségek.

. b) Ertékelése - elszámolása:
. A nyilvántartás alapja a könyvi érték.
o Az értékelés módia:

. esvedi.



. Valós értéken történ<í értékelés: nem került alkalmazásra.
ÁllomríLrrya egyeztetéssel igazolt'

Kamatkötelezettségek : -.
c) Kiemelt állománymozgások:

Váltóállomány: -.
HitelÍ.edezeti garanciák mértéke: -.

d) Megjegyzések:

Kötelezettségekból a visszafizetendó érték nagyobb mint a kapott összeg: - E Ft-tal'
Üzleti könyweken kívüli állomri.ny: -'

1.2.13. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív elhatiírolásokkal az egyesület nem rendelkezik.

l.2.l4. Saját tőke

a) Tartalma:
o jegyzett tőke.
o tartalékok,
o tárgyévi eredmény.

b) Értékelése . elszámolása:
o A nyilvántartás alapja a könyvi érték.
o Valós éÍéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

c) Meg|egyzések:

Kiemelt üZletrészek, részvények: -.

uzle Kon).veKen Klvul l  a l lomany: -.

osztalék kifizetés: -.

Az év rendkívü|i eseményei: -.

Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.
Évet követő változások: -.

1.3. A költségvetési támogatások fe|használása
A Nemzeti Civil Alaptól, valamint a Nemzeti Erőfonás Minisztériumtól kapott működési célú
támogatáSokat a Magyar Írószövetség adminisztrációjának működtetésére fordítottuk. 2010-
ben szövetségünhek 6 fo alkalmazottja volt (elnök, titkár' titk{fuságvezető' gazdasági
munkatárs, irodalmi munkatárs, gondnok). A támogatást részben bérekre' azok jáLrulékaira,
valamint a székhrízunk fenntartási költségeire (kommunikációs költségek, rezsidíjak sth r
fordítottuk. Az egyéb más állami szervektől (Nemzeti Kulturális Alapprogram, MASZRE'
Szülőft'ld Alap lroda) kapott projektalapú támogatásokat szervezetí'ink közhasznú céljainak
megvalósítására, azaz iroda|mi rendezvények. konferenciák szervezésére (tisáeletdíjak'
elóadói díjak, azok jarulékai' valamint dologi kiadások), és irodalmi külügyi'
kultúrdiplomáciai tevékenységre fordítottuk.



1.4. A cél szerinti juttatások kimutatása
o Nemzeti Civil Alap 2010.06.29. 2.900.000 forint

cél: működési célú támogatás (bérek, járulékok,
rezsikö l tségek 20l 0.06.01 _ 201 l.05.3 1.)

o Nemzeti Erőforrás Minisztérium
6.000.000 forint
(két részletben: 20|0.||,24. _ 4.000.000 forint'

2010.12.08. - 2.000.000 forint)

cél: működési célú támogatás (bérek, járulékok,
rezsikö l tségek 20l0.05.0l _ 20l 1.04.30.)

. Nemzeti Kulturális Alapprogram
2010.04.19. 3.000.000 forint
cél:20l0' évi ünnepi könyvheti rendezvények

2010.10.04. 1.500.000 forint
20l0.ll.04. l.ó50.000 forint
cél: fesztiválok, konferencirák (6 db) lebonyolítása
2010.09'04 _ 20l 1.05.26. között

2010.10'0ó. 1.500.000forint
cél : író.olvasó találkozók megrendezésére
20 l0 .09 . l4  -  20 l0 . l2 '3 l .  k ö z ö t t

o Szülőft'ld Alap lroda
2010.03.29. 800.000forint
cél: ,,Csikófogat'' határon túli programok támogatása
20 l0 .0 l . l2  _  2010.05.3 l .  k ö z ö t t

2010.t0.04. 500.000forint
cél: ,,Határtalan irodalom _ kortars határon túli irodalmr
seregszemle'' c. konferencia megrendezése 2010.||.27 .

o MASZRE
2009.12.28. 3.000.000forint
cél: XI. Finnugor Írókonferencirán részvétel ouluban

2009.|2.28. ó.000.000forinÍ
cél: határon túli magyar irodalmi estsorozat 20l0'01.01 _
20l0.l0.3l. köz ött

2009.12.28. 1.000.000forint
cél: rendhagyó irodalomórák tartáSa Budapesten és
vidéken 2009.l l .02 _ 2010.10.30. között



1.5. A közhasznú tevékenységről szó|ó rövid tartalmi beszámoló
A Magyar irószövetség a kortars magyar irodalom magyarországi és hatiíron túl élő alkotóinak
szervezete, amelyben irodalmi műfajokra és eszmei hovatartozásra való tekintet nélkül
valamennyi rangos' jelentős szellemi teljesítménnyel rendelkező író, kritikus'
irodalomtörténész, műfordító tag lehet. A szervezet az egyesülési jogról szóló törvény alapján
jött létre. önálló jogi személyként. közhasznú társadalmi szervezetként működik.
A szövetség elsődleges célja' tevékenységének értelme azon szellemi' anyagi és intézményi
feltételeknek a megteremtése, illetve megőrzése' amelyek biztosítják a magyar irodalom
hivatásának betöltését, az irodalom magyar kulturában játszott szerepének érvényesülését,
évszáaad'ok alatt kivívott európai rangjának és művészi minőségének fennmaradását. Célja a
magyar nyelv védelme és megőrzése. a hazai, továbbá a világon brírhol élő magyar írók
szakmai és érdekképviseleti feladatainak Szervezett, eredményes ellátása. A szövetség feladata'
hogy tagjai éldekeinek képviselete érdekében intézményesen vegyen részt a kulturális és
irodalmi élet területén működ<í hazai és nemzetközi szer.vezetekben' kuratóriumokban' továbbá
tagjai szakmai céljai elérésének elősegítése. és az irodalmi élet színvonalának növelése
érdekében szakmai rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat szervezzen. A szövetség
feladata hazai és hatrírokon túli írók emlékének haláluk utáni megőrzése' kegyeleti tevékenység
végzése, koszorúzások, emlékestek szervezése. A Magyar Irószövetség alapszabályában
rögzített céljai érdekében kifejtett tevékenység intézményi és személyi feltételeinek a
biztosílása. A székház fenntartási költségei. a személyi állomány munkabérének biztosítása a
hazai és a határon túli tagokkal történő folyamatos kapcsolattartás és szakmai feladatok
ellátásához szükséges anyagi háttér biZtosítása.
Szövetségünk tag|étszána 2010. december 3l-én 905 fő' ebből a hatiiron túl élők száma 206
fő. A Válasamány a belső szakmai testületek javaslatai alapján 201O-ben is az állami díjakra
(a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt különböző fokozataira és a magyar
irodalom külftildi terjesztói és fordítói munkát elismerő oklevelekre, plakettekre Stb.) terjesáett
ltjl számos írót és műfordítót. Tagjaink több alapítványi díj odaítélésben vesznek részt
kuratóriumi tagként" vagy épperr szövetségünk működteti a különféle bizottságokat. Más
szervezetek testületi, díjátadási ünnepségeinek szervezésében' illetve a helyszín biztosításában
is részt veszünk évente több alkalommal.

A szövetség, mint Magyarország legismertebb és legnagyobb irodalmi szervezete a fentiek
szerint a közhasznú szervezetekről szóIó |997. évi CLVI. ÍöÍvény 26 $ c) pontjanak
megfelelően végezte kulturális közhasznú tevékenységét. Közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak
a tagjai. hanem az érdeklődő közönség. az olvasók széles rétegei is részesülhettek. A szövetség
a működésével, szolgáltatási igénybevételének módjával kapcsolatos információkat, illetve
beszámolóit és egyéb közleményeit saját tájékoztatój ában tetÍe közzé.

Budapest' 20l l. május 3 l .
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Szentmártoni János
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