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.lVlagyarÍrószövetség

osszesítettkiegészítőme||éklet
a 2010.éviközhasznúságije|entéshez

1.1. Altalónos jellemztík
1.1.1. Cégadatok
Név:
Magyar Írószövetség
Forma:
Köáasznú szeryezet:Egyébköáestület
Adósziárn:
19666244.2-42
PK.60.475
Cégiegyzékszrím:
Alapításideje: |990.03.26.
MagyarÍrókSzövetsége(alapítás:
1945)
Jogelőd:
.
A Szövetségelsődlegescé|jaa magyar
Tevékenysége: Íi5tevékenység:
irodalom,a kortrírs
magyarírók sze|lemi,
intézményi
ésanyagi feltételeinek
megteremtése,
megőrzése'
az irodaloma
játszott
magyarkulturában
szerepénekerősítése,
a|attkivívotteurópai rangjanakés
évszéuadok
fenntartása.
művésziminősésének
HéúozaÍ:

= közoont:

Bajzau.18.
1062Budapest,

A konszolidációs
csoportvállalkozásai:

kötelezettség
nemrá1lfenn.
konszolidációs

1.1.2.Cégiellemz.ők
jogosultaknevei:
Besámoló aláírására

Vasy Géza
L. SimonLászló

Elnökségitagok:

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

Könywizsgáló:
Jogi képviselet:
Sámlavezető bankok:

elnök
titkíír

Gál András LeventeUg',védilrod4 Budapest
- Ft:
KereskedelmiésHitelbankNyrt., Budapest
.
-

cevtza..
Engedélyhez kötött tevékenységek:
o Közhasmú minősítéssel:
Rendelkezik
o Tevékenységfiiggőbírósági bejeryzéssel:
Rendelkezik
jogszabályban
információk
köre: -.
kapcsolatos,
előírt
Sajátos tevékenységgel

1.1.3.Működési rendszer
program-rendszenel
történik,amelya
rögzítése
számítógépes
A napiforgalommegfigyelése,
biaosída.
bevittadatokziírtfeldolgozrását

1.l.4. Számvite|i rendszer
pénzneme:
Könyvr'ezetés
Könyvelésirend:
Üzleti év:
típusa:
Eredménykimutatás

Forint
kettőskönywitel
2010
Közhasznúegyszenísített
évesbeszríLrnoló
eredménykimutatása
Köáasznú egyszerrísített
évesbeszámoló
Mérlegváltozata:
menege
május3 1.
Mérlegkészítés
cégiidőpontjaáltalában:
rógziÍett
egyeSmérlegtételeknél
Mérlegkészítés
cégiidőpontjamérlegtételenként:
KönyvvizsgáIatizrirasidőpontja:
évesbeszámoló
A hitelesítés
tartalmialapja:
egyébbeszámoló,típusa:közhasznú
formája:
A kötelezó beszrírnolás
egyszerúsített
évesbeszámoló
. felvettújtételek: nincsenek.
Mérlegtagolása:
. összevonttételek: nincsenek.
- felvettújtételek: nincsenek.
Eredménykimutatás
tagolása
- összevonttételek: nincsenek.
A számvitelialapelveketjellemző előírások:
..
= számvitelialapelvektőlvaló eltérés:
..
= a könywizsgálat által engedélyezett'törvényi el<íírásoktól
való eltérés:
= alkalmazott értékelési
elvek változása: -.
= megváltozott minősítésűeszközök vagy kötelezettségek:..
= jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzésikötelezettségűa felmerülésévére:a
mérlegftíösszeg27o.a.
= lényegeshibahatásaz utoljára közzétett üzleti évbeszámoló saját tőkéjének20o/o-a
= tartósság: az állományba vétel időpontjától ftiggetlenül, egy éven túl jelentkező,
állandó, folyamatosancsökkenő/növekvő tendencia.
= a jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adoII eszközcsoport mellett
az arab számos sor.
rögzítettek.Mérlegsora rómaí betűssor, mérlegtétel
= éveszárásunk' anól készítettelszámolásunk előírásszerű.következetes'
= munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül,ezeket a vállalkozás
folytatásánakelve mellett alkalmazzuk'
A feldolgozás teljeskörűségétteljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a
időpontja között a cég helyzetétmódosító lényegi információk nem merü|tek
mérlegkészítés
fe|r.ígya cégzátási adatai a működó vállalkozás szerint értékeltek.

I.2.

Mag1lardzatok az egyes mérlegtéíelekhez

1.2.l. Immateriá|isjavak
a) Tartalma:
. Szoftver
o Üzleti vagy cégérték
b) Ertékelése-elszrímolása:
. A nyilvántartásalapjaa beszerzési
érték.
o Az értékelés
módja:egyedi.
o Maradványértékmeghatározása:-.
o Az értékcsókkenés
vetítettlineáris, az aktiválás
elszámolásimódja: a bruttó értékre
szerint.Elszámolásánakgyakorisága:
napjától,a használatidejénekegyedimegítélése
éves.
o Tervenfelüli értékcsökkenés
elszámolásimódia:-.
Allonrárryaleltárralfedett.
Az alkalmazott
leirásikulcsok:
|. Táb|ázat
ileqnevezés

sze||emi
teÍmékek

Yo

33

- amortizációskulcsváltozásmiatt- E Ft.
Többletköltségaz e\őző évhezképest:
e) Megjegyzések:
A piaci értékelés
elve,módszere:.'
-'
kivezetések:
Tervenfelüli értékcsökkenések,
fejlesztés
tárgyéviköltségei:-.
Kutatásésa kísérleti
Üzleti könyveken kívüli állomany:-.
Hitelibdezetigarancia:nemmerültfel.
KezelésreátvetteszköZök: nemmerültfel.
indoklása:nemmerültfel'
hosszabbidő alattleíÍtcésérték
5 évnél
|.2.2, T árgyi eszktizök
a) Tartalma:
. épület,
. gép'
. berendezés'
. számítástechnika.
b) Ertékelése-elszámolása:
érték.
A nyilviintartásalapjaa beszerzési
Az értékelés
módja egyedi.
nincs.
meghatározás
Maradr'ányérték
vetítettlineáris, az aktiválásnapjától'a
Az éÍékcsökkenés
elszámolásimódja:a bruttóértékre
gyakorisága:éves.
szerint.Elsziímolásri.rrak
használatidejének
egyedimegitélése
elszámolásimódia:
Tervenfelülíértékcsökkenés
leltárral
fedett.
Állománva

Az alkalmazottleírásikulcsok:
2. Táb|ázat
leqnevezés

100E Ftalatt

%

100

éVeskulcsokszerinl
. épü|el
- 0e0

. beÍendeZés

- számitástechnika

2
14.5
14,5

33

- amortizációs kulcsváltozás miatt - E Ft.
Többletköltség az e|őző évhezképest:
d) Megjegyzések:
Befejezetlen állomránytartalma:-.
elve, módszere: -.
A piaci értékelés
kivezetések:-.
Terven felüli értékcsökkenések,
Üzleti könyveken kívüli állomríny:..
bekövetkezett lényegesváltozás: -.
Meghatározó jelentőségútaÍgyieszköZ értékelésében
Hitelfedezeti garancia:nem merült fel.
Kezelésreátvett eszköZök: nem merült fel.

1.2.3. Befektetettpénziigyi€szközök
Befektetettpénzügyieszközökkel aZ egyesületnem rendelkezik.

l.2.4. Kész|etek
Készletekkelaz 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.
elszámolása: -.
Értékvesztés
o Valós értéken
nem került alkalmazásra.
történő értékelés:
analitikus nyilviintar1ássaligazolt
Állománya egyeztetéssel,
c) Kiemelt állományigazolások:
állománymozgása: -.
Sziimviteli törvény szerinti értékvesáés
elszrimolása:-.
Adótörvény szerint nyilvántartottértékvesztések

d) Megiegyzések:
Átsorolások:-'
-.
Üzleti könyveken kívüli állomrírry:
Hitelfedezetigarancia:nemmerültfel.
..
Hátrasorolteszközök értéke:

l.2.ó. Ertékpapirok
Értékpapírokkal
az egyesületnemrendelkezik.
|.2.7. Pénzeszkőzők
a) Tartalma:
C pénzÍátr,
o banksziírna.
. elsziírnolása:
b) Értékelése
. A nyilvántartásalapjaa könyvi érték.
o Az értékelés
módja:
' egyedí.
o A devizamozgrísok
a valódiságelve szerintértéke|ter.
o Elszrírnolténékvesztés:
..
Állomanyaegyeztetéssel
igazolt.
c) Megjegyzések:
Hitelfedezetigarancia:nemmerültfel.
Az állomrínybólidegenpénz:nemmerültfel.
l.2.8. Aktív időbe|i elhatáro|ások
Aktív időbeIielhatiírolás:
nincs

1.2.9.Cé|tarta|ékok
Céltarta|ékok
képzésére
nemkerültsor.
,

1.2.to.Hátrasoro|t kötelezettségek
Hátrasorolt
kötelezettségekkel
az egyesűlet
nemrendelkezik.
l.2.1l.Hosszúlejáratúköte|ezettségek
HosszulejríLratú
kötelezettségekkel
az egyesület
rendelkezik.
|..2.12.Riivid|ejáratúköte|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
egyeztetésseligazolt'
Kamatkötelezettségek: -.
c) Kiemelt állománymozgások:
Váltóállomány: -.
-.
HitelÍ.edezetigaranciák mértéke:
d) Megjegyzések:
Kötelezettségekból a visszafizetendó értéknagyobb mint a kapott összeg: - E Ft-tal'
Üzleti könyweken kívüli állomri.ny:-'

1.2.13. Passzív időbeli elhatárolások
Passzívelhatiírolásokkalaz egyesületnem rendelkezik.
l.2.l4. Saját tőke
a) Tartalma:
o jegyzett tőke.
o tartalékok,
o tárgyévieredmény.
. elszámolása:
b) Értékelése
o A nyilvántartás alapja a könyvi érték.
o Valós éÍékentörténő értékelés:
nem került alkalmazásra.
Állománya egyeztetésseligazolt.
c) Meg|egyzések:
-.
Kiemelt üZletrészek,részvények:
Klvullallomany:-.
uzle Kon).veKen
osztalék kifizetés:-.
-.
Az évrendkívü|ieseményei:
Az évrendkívüli eredményei:nem kiemelt.
Évetkövető változások: -.

1.3.A költségvetési
támogatásokfe|használása
kapottműködésicélú
A NemzetiCivil Alaptól,valaminta NemzetiErőfonásMinisztériumtól
működtetésére
fordítottuk.
a MagyarÍrószövetség
adminisztrációjának
2010támogatáSokat

ben szövetségünhek 6 fo alkalmazottjavolt (elnök, titkár' titk{fuságvezető'gazdasági
munkatárs,irodalmi munkatárs,gondnok).A támogatástrészbenbérekre'azok jáLrulékaira,
valamint a székhrízunk
fenntartásiköltségeire(kommunikációs költségek,rezsidíjaksth r
fordítottuk.Az egyébmás állami szervektől (Nemzeti Kulturális Alapprogram,MASZRE'
közhasznúcéljainak
támogatásokatszervezetí'ink
Szülőft'ld Alap lroda) kapottprojektalapú
(tisáeletdíjak'
megvalósítására,azaz iroda|mi rendezvények.konferenciák szervezésére
jarulékai' valamint dologi kiadások), és irodalmi külügyi'
elóadói díjak, azok
fordítottuk.
kultúrdiplomáciai
tevékenységre

1.4.A célszerinti juttatások kimutatása
o NemzetiCivil Alap
2010.06.29. 2.900.000forint

o

.

járulékok,
(bérek,
cél:működésicélú
támogatás
_ 201l.05.31.)
rezsiköltségek
20l0.06.01
NemzetiErőforrásMinisztérium
6.000.000
forint
(kétrészletben: 20|0.||,24._ 4.000.000
forint'
- 2.000.000forint)
2010.12.08.
járulékok,
(bérek,
cél:működésicélú
támogatás
_
rezsiköltségek
20l0.05.0l 20l 1.04.30.)
NemzetiKulturálisAlapprogram
2010.04.19.3.000.000
forint
cél:20l0'éviünnepikönyvhetirendezvények
2010.10.04.1.500.000
forint
20l0.ll.04. l.ó50.000forint
(6 db) lebonyolítása
cél:fesztiválok,konferencirák
_ 20l 1.05.26.
2010.09'04
között
2010.10'0ó. 1.500.000forint
cél: író.olvasótalálkozók megrendezésére
2 0 l 0 . 0 9 . l-42 0 l 0 . l 2 ' 3 lk. ö z ö t t

o Szülőft'ld Alap lroda

2010.03.29. 800.000forint
cél:,,Csikófogat''határontúliprogramoktámogatása
2 0 l 0 . 0 l . l 2_ 2 0 1 0 . 0 5 . 3klö.z ö t t
2010.t0.04. 500.000forint
cél:,,Határtalan
irodalom_ kortarshatárontúliirodalmr
seregszemle''
c. konferencia
megrendezése
2010.||.27
.

o MASZRE

2009.12.28. 3.000.000forint
részvétel
ouluban
cél:XI. FinnugorÍrókonferencirán
2009.|2.28. ó.000.000forinÍ
cél:határontúlimagyarirodalmiestsorozat
20l0'01.01_
20l0.l0.3l.között
2009.12.28. 1.000.000forint
cél:rendhagyóirodalomóráktartáSaBudapestenés
vidéken
között
2009.ll.02_ 2010.10.30.

1.5. A közhasznú tevékenységrőlszó|ó rövid tartalmi beszámoló
A Magyar irószövetség a kortars magyar irodalom magyarországi éshatiírontúl 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 szervezetaz egyesülésijogról szóló törvény alapján
jött létre.önálló jogi személyként.
közhasznútársadalmiszervezetként
működik.
A szövetség elsődleges célja' tevékenységének
értelmeazon szellemi' anyagi és intézményi
feltételeknek a megteremtése,illetve megőrzése' amelyek biztosítják a magyar irodalom
hivatásának betöltését,az irodalom magyar kulturában játszott szerepénekérvényesülését,
évszáaad'okalatt kivívott európai rangjának és művészi minőségénekfennmaradását.Célja a
magyar nyelv védelme és megőrzése.a hazai, továbbá a világon brírhol élő magyar írók
szakmai ésérdekképviseleti
feladatainakSzervezett,eredményesellátása. A szövetség feladata'
hogy tagjai éldekeinek képviselete érdekébenintézményesenvegyen részt a kulturális és
irodalmi életterületénműköd<íhazai ésnemzetközi szer.vezetekben'kuratóriumokban' továbbá
tagjai szakmai céljai elérésénekelősegítése.és az irodalmi élet színvonalának növelése
érdekébenszakmai rendezvényeket,konferenciákat, kiállításokat szervezzen. A szövetség
feladatahazai éshatrírokontúli írók emlékénekhaláluk utáni megőrzése'kegyeleti tevékenység
végzése,koszorúzások, emlékestek szervezése. A Magyar Irószövetség alapszabályában
rögzített céljai érdekébenkifejtett tevékenységintézményi és személyi feltételeinek a
biztosílása.A székházfenntartási költségei. a személyi állomány munkabérének
biztosításaa
hazai és a határon túli tagokkal történő folyamatos kapcsolattartás és szakmai feladatok
ellátásához szükségesanyagi háttérbiZtosítása.
Szövetségünk tag|étszána2010. december 3l-én 905 fő' ebből a hatiiron túl élők száma 206
fő. A Válasamány a belső szakmai testületekjavaslatai alapján 201O-benis az állami díjakra
(a Magyar Köztársasági Érdemrendés Érdemkereszt különböző fokozataira és a magyar
irodalom külftildi terjesztói ésfordítói munkát elismerő oklevelekre, plakettekreStb.)terjesáett
ltjl számos írót és műfordítót. Tagjaink több alapítványi díj odaítélésben
vesznek részt
kuratóriumi tagként"vagy épperrszövetségünk működteti a különféle bizottságokat. Más
szervezetek testületi, díjátadásiünnepségeinekszervezésében'
illetve a helyszín biztosításában
is résztveszünk éventetöbb alkalommal.
A szövetség,mint Magyarország legismertebbéslegnagyobb irodalmi szervezetea fentiek
szerint a közhasznú szervezetekről szóIó |997. évi CLVI. ÍöÍvény 26 $ c) pontjanak
megfelelően végeztekulturális közhasznú tevékenységét.
Közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak
a tagjai. hanem az érdeklődő közönség. az olvasók szélesrétegeiis részesülhettek.A szövetség
a működésével,szolgáltatásiigénybevételének
módjával kapcsolatosinformációkat, illetve
beszámolóit ésegyébközleményeit saját tájékoztatójában tetÍeközzé.
Budapest'20l l. május 3 l .

s---\=---\-'Lr
SzentmártoniJános
elnök

