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Magyar Irószövetség

osszesítettkiegészítőme||ék|et
a 2011.éviközhasznúságijelentesbez

1J.

ÁltalónosjettemzőÍk

1.1.1. Cégadatok
Név:
Magyar Írószövetség
Forma:
Ktiáasznú szervezet:Egyébköáestiilet
19666244-2-42
Adószrím:
PK.60'475
Cégjegyzékszrírn:
Alapításideje: |990.03.26.
Magyar ÍrókSzövetsége(alapítrís:
1945)
Jogelód:
A Szövetségelsődlegescéljaa magyar
Tevékenysége: - fiítevékenység:
iroda|om,a kortiírsmagyarírók sze|lemi'
intézményi
ésanyagi feltéte|einek
megteÍemtése,
megőrzése,
az irodaloma
magyarkulturábanjátszottszerepének
erősítése,
a|att
kivivott
európai
rangjanak
és
évszánadok
művésziminősésének
ferurtartása'
Hálózat.'

= közoont:

1062Budapest,Bajza u.18.

A konszo|idációs
csoportvállalkozásai:

nemál fenn.
konszolidációs
kötelezettség

1.1.2. Cégiellemzők
jogosultaknevei:
Besámo|ó aláírasrfu.a

Szentmrírtoni
elnök
János
Erős Kinga Andrea 1;166

Elnökségitagok:

Ács Margit' IancuLaura'Kiss Gy. Csaba,Mezey Katalin'
Vasy Géza,Vári Fábián Lász|ó

Könywizsgáló:
Jogi képviselet:
Szímlavezetőbankok:

Gál András LeventeUgyvédi|roda,Budapest
. Ft:
KereskedelmiésHitelbankZrt.' Budapest
- devizz:

Engedélyhezkötött tevékenységek:
o Közhasznúminősítéssel:
Rendelkezik
o Tevékenységfiiggő
Rendelkezik
bíróságibejeryzéssel:
jogszabályban
kapcsolatos,
előírtinformációkköre: -.
Sajátostevékenységge|

1.1.3.Működési rendszer
program-rendszenel
rögzítése
számítógépes
történik'amelya
A napiforgalommegfigyelése,
biáosítja.
bevittadatokzírtfeldolgozását

1.1.4. Számviteli rendszer
Kön}.wezetéspénzneme:
Könyvelésirend:
Üzleti év:
Eredménykimutatrás
tipusa:

Forint
kettőskönywitel
2011
Közhasznú egyszenisitettévesbeszámoló
eredménykimutatása
Köáasmú egyszenisített
évesbeszámoló
Mér|egvií.ltozata:
menege
május31.
Mérlegkészítés
cégiidőpontjaáltalában:
egyesmérlegtételeknél
rögzített
Mérlegkészítés
cégiidópontjamérlegtéte|enként:
Könywizsgálati zrírásidőpontja:
évesbeszrímoló
A hitelesítés
tartalmialapja:
típusa:közhasmú
egyébbeszrfunoló,
A kötelező beszárnolasformája:
egyszenísített
évesbeszímoló
- felvettújtételek: nincsenek.
Mérlegtago|asa:
- összevonttételek: nincsenek.
- felvett újtételek: nincsenek.
Eredménykimutatiís
tagolrísa
- összevonttételek: nincsenek.
jel|emzőelóíriísok:
A szírnvitelialapelveket
-.
= szrírnviteli
alapelvektőlvaló eltérés:
-.
= a könywizsgá|at ált'z|engedélyezett,
tiirvényielőínísoktólva|ó eltérés:
= alkalmazottértékelési
elvek változása:-.
..
= megváltozottminősítésű
eszközök vagykötelezettségek:
= jelentós tisszegú
hiba, amelynekhatásaellenőrzésikötelezettségű
a felmerüléséyére:
a
mér|egfoösszeg2Yo-a.
= lényegeshibahatásaz utoljara kózzétettÍjzl'etiévbesziírnolósajélt
tőkéjének
20%o.a
= tartósság: az ríllomrírrybavétel időpontjától ffiggetlenül, egy éven tul jelentkező,
csökkenő/növekvőtendencia.
ríLllandó,
folyamatosan
= a jelentős, lényeges, meghatÍtrozóminősítések az adott eszközcsoport mellett
az arabszímos sor.
rögzítettek.Mérlegsora római betíissor, mérlegtétel
= éveszrírásunk'
következetes,
anól készített
elszámolásunkelőírásszení,
= munkrlrrkbanaz óvatosság elve és valódiság elve érvényesül,
ezeket a vá|lalkozas
mellett
alka|mazuk.
fol}tatásrínakelve
A feldolgozís teljeskörűségétteljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zÍtás és a
módosítólényegiinformációk nem merültek
mérlegkészítés
időpontjaközött a céghe|yzetét
fel, ígya cégzÍrási adataia múködó vállalkozás szerint értékeltek.

1.2.

Maglardzatok az egtes mérlegtételekhez

1.2.1.Immateriá|isjavak
a) Tartalma:
o Szoftver
o Üzleti vagy cégérték
b) Értékelése-elszámoliísa:
o A nyilvríntartásalapjaa beszerzésiérték
o Az értékelés
módja:egyedi'
-.
. Maradviínyértékmeghatározása:
r Az értékcsökkenés
elszimolrísi módja: a bruttó értékevetítettlineríris' az aktiválás
gyakorisága:
szerint.Elszrímolasrínak
napjától,a haszná{atidejénekegyedimegítélése
éves.
o Tervenfelüli értékcsökkenés
elszrímolási
módia:-.
Ál|omanya lelt'ánal fedett.
Az a|kalmazottleírasikulcsok:
1. Táblózrt

]Úéonevézés
szellemit€Ímékek

%

33

- amortiációs kulcsváltoziás
miatt- E Ft.
Többletköltségaz előző évhezképest:
e) Megjegyzések:
A piaci értékelés
elve,módszere:..
Terven feliili értékcsökkenések.
kivezetések:..
költségei:-'
Kutatasésa kísérleti
fejlesáéstrírgyévi
Üzleti könyveken kívtili fllomtírry:-.
Hite|fedezetigarancia:nemmerültfe|'
Keze|ésreáwett eszközök: nem merü|tfel'
indoklása:nemmerültfel.
hosszabbidő alattleírtcésérték
5 évnél
L.2.2. Tárgieszkiizök
a) Tartalma:
. épiilet,
. gép'
o berendezés,
o szfunítrístechnika.
b) Értékelése-elszámolása:
A nyilvrirrtartrís
alapja a beszerzésiérték,
Az értékelés
módja egyedi.
meghatiírozis
nincs.
MaradvráLnyérték
vetítettlineríLris,
az aktiválás napjától, a
módja: a bruttó értékre
Az értékcsökkenés
elszrírnolrísi
gyakorisága:
éves.
megítélése
szerint.
Elszámolasának
használatidejénekegyedi
elsámolasi módia:
Tervenfelii.liértékcsökkenés
Állomlfuryaleltrírra|fedett.

Az alka|mazottleírásiku|csok:
2. Táblázst
l|egnwezé!

100E Ftalatt
szeÍjnt
éves
ku|csok
. éDület
- 0e0

- berendezés

- sámitástechnika

%

100
2
14,5
't4,5

33

- amortizációskulcsváltozásmiatt- E Ft.
Többletköltségaz előző évhezképest:
d) Megiegyzések:
Befejezetlenallomrfurytartalma:-.
elve,módszere:..
A piaci éÍtékelés
.'
kivezetések:
Tervenfelüli értékcsökkenések,
..
Üzleti könyveken kívüli rí'llomríny:
bekövetkezett lényegesváltozís: -.
Meghatrírozóje|entóségűuírgyieszköz értékelésében
Hitelfedezeti garancia:nem merült fel.
átvetteszközök: nemmeriiltfel.
Keze|ésre
l.2.3. Befektetett pénzügyi eszköziik
Befektetettpénzügyieszközökkel az egyesületnemrendelkezik.
1.2.4. Kész|etek
Készletekkelaz egyesületnemrendelkezik.
1.2.5. Kiivetelések
a) Tartalma:
o kölcsön,
o ki nememelt.
. e|szfunolrása:
b) Értékelése
o A nyilvrírrtartrís
alapja a könywi érték.
o Az értékelés
módja:
' egyedi.
-.
elsziírnolasa:
ÉrtékvesÍés
nem került alkalmazásra.
o Valós értéken
történó értékelés:
igazolt.
nyilvárrtartríssal
analitikus
Allomrírryaegyeztetéssel,
c) Kiemelt állományigazolások:
..
ríLllomiíLnymozgiísa:
számviteli törvény szerinti értékvesztés
..
elsziímolása:
értékvesztések
AdótörvényszerintnyilvrírrtaÍott

d) Megiegyzések:
Átsorolások:..
Üzleti könyveken kíviili állomrírry:-.
Hitelfedezeti garancia:nem merÍiltfel.
-.
Hátrasorolteszközök értéke;

1.2.ó. ErtékpapÍrok
Ertékpapírokkalaz egyesÍiletnem rendelkezik.
|.2.7, Pénzeszközök
a) Tartalma:
C

pénztát,

o bankszfuna.
. elszi'rnoliísa:
b) Értékelése
o A nyilvrírrtartrás
alapjaa könyvi érték'
r Az értékelés
módja:
. egyedi.
o A devizamozgiásoka valódisrig e|veszerint értékeltek.
o Elszímolt értékvesztés:
..
Állomrínyaegyeáetéssel
igazolt.
c) Megjegyzések:
Hitelfedezeti garancia:nem merült fel.
Az á|lományból idegenpénz:nem meriilt fel.
1.2.8. Aktív időbe|i e|határo|ások
Aktív időbeli e|hatrfuo|iís:
nincs
l.2.9. Céltartalékok
Céltartalékok
képzésére
nem kerÍiltsor.
1.2.10.Hátrasoro|t köte|ezeíÚségek
Hátrasoroltkötelezettségekkelaz egyesiiletnem rendelkezik.
1.2.1l.Hosszú |ejáratú köte|ezetÚségek
Hosszu lejríratú
kötelezettségekkelaz egyesÍiletrendelkezik.
l.2.l2.Rövid

|ejáratú köte|ezettségek

a) Tartalma:
o kölcsön,
r egyébkötelezettségek.
- e|számo|iísa:
b) Ertéke|ése
o A nyilvrítrtartrís
alapja a könyvi érték.
o Az értékelés
módja:
. egyedi.

. Valós értéken
tönénő értékelés:
nemkerültalkalmazásra.
Állomrínyaegyeztetésse|
igazolt.
-'
Karnatkötelezettségek:
c) Kiemeltállomrírrymozgások:
Váltóállomány:-.
..
Hitelfedezetigarancirlkmértéke:
d) Megjegyzések:
nagyobbmint a kapottösszeg: . E Ft.tal.
Kötelezettségekből
a visszafizetendőérték
-.
Üzlerikönywekenkívüliállomárry:
1.2.13.Passzívidóbe|i elhatárolások
Passzívelha!írolásokkal
az egyesiiletnemrendelkezik.
1.2.14.Saját tőke
a) Tartalma:
o jegyzetttóke,
o tartalékok'
o tárgyévieredmény.
- elszámolasa:
b) Értékelése
. A nyilviíntartrís
alapjaa könyvi érték.
o Valós értéken
történőértékelés:
nemkerültalkalmazásra'
igazolt.
Állomrí'rrya
egyeáetéssel
c) Meg|egyzések:
-'
részvények:
Kiemelt iizletrészek,
..
Üzleti könyveken kíviili állomrírry:
-.
osztalékkifizetés:
-.
Az évrendkívülieseményei:
Az évrendkívtilieredményei:
nemkiemelt.
..
Évetkövető változísok:
1.3. A ktiltségvetésitámogatások felhaszná|ása
A NemzetiCivil Alaptól, a KózigazgatrisiéslgazságügyiMinisaériumtól,valaminta Nemzeti
a Magyar Irószövetség
Erőfonrís Minisáériumtól kapott működési célútrímogatásokat
20l1.ben
szövetségiinknek
5 ftí alkalmazottja
működtetésére
fordítottuk.
adminisztníciójrínak
volt (elnök, titkrír,titkárságvezető, gazdaságimunkatars,üg}'viteli munkatrírs).A trírnogatást
részben béreke, azok jrírulékaira, valamint a székhazunk fenntartrisi költségeire
(kommunikációs költségek' rezsidíjak,honlap fejlesaés,kazíínrészlegesfelújíuísastb.)
fordítottuk.Az egyébmás ríllami szervektől (Nemzeti Kulturáis Alapprogram, MASZRE'
Beth|en Gábor Alap,) kapott projektalapútiírnogatásokatszervezeti.inkkiizhasznú céljainak
megvalósítrísír4 azaz iroda|mi rendezvények' konferenciiík szervezésére(tisaeletdijak'
elóadói díjak'azokjárulékai,valamintdologikiadások),ésirodalmikülügyi' kulfurdiplomáciai
fordítotnrk.
tevékenységre

1.4.A célszerinti juttatások kimutatása
. NemzetiCivil Alao

o

2011.08.30. l.500.000forint

járu|ékok'
(bérek'
ttíÍnogatás
cél:működésicé|ú
_ 2011.09.30.)
rezsiköltségek
20l 1.06.01
Nemzeti ErőfonrísMinisaérium
9.000.000forint
- 6.000.000forint,
(kétrészletben:
2011.10,25.
- 3.000.000
2011.11.25.
forint)
járulékok'
(bérek'
cél:működésicélúLírnogaüís
_
rezsiköltségek
2011.05'01 20|2.04.30.)

.

Kőzigazga|isi éslgazságügyi MinisÍérium
10.000.000
forint
(kétrészletben:

- 5.000.000forint.
2011.02.16.
2011.05.19.5.000.000
forint)
cél:a magyarirodalomhazaiésnemzetközi
érdekképviseletére,
táÍnogatásáÍa
2010'0l.01
20|1.05.3t.között)
o Nemzeti Kulturális Alapprogram
1.500.000
forint
(kétrészletben:
2011.03.03. 750.000forint.
2011.04.13. 750.000forint)
_ l956 című
cél:Irodaloma történelemben
progmmsorozat
lebonyolitrísa
20l 1.01.l0.-201l.06.15.
2.300.000forint
(kétrészletben:

2011.08.17. 2.070.000forint,
2012.02.15. 270.000forint)

cél:Tömegír _ Irodalom a völgyben címűprogram'
va|amint a Bibó Istvrítremlékkonferencia megrendezése

2011.07.22,_ 201|.09.29.között

2011.11.28. 900.000forint
cél:Kiiltők másképpcíműrendhagyóirodalmisorozatra
közijtt.
20| 1.12.08._ 2012.06-02.

r

BethlenGábor Alao

2011.02.21.

700.000forint

cé|:,,Csikófogat''hatríron
túliirodalmirendezvények
_
l. között
támosatása
20l 1.0l.10 20l 1.05.3

.

MASZRE

2011.11.30. 12.000.000forint
cél:hatarontúlimagyarirodalmiestsorozat2010.11'02._
2011.12.3|.
kőzöIt
20|1'|1.26. 1'9ó0.000forint
cél:rendhagyóirodalomóraktartrísa
Budapestenés
_
vidéken
l
1
20
|
1.12.3
1.
kőzöÍt
2010. .02.

.

Bank
Magyar Fejlesztési

o

2011.12.09. l.000.000forint
BudapestFővrírosÖnkormiínyzata
cél:irodalmi rendezvényeklebonyolítása201 l ' 11.0l. _
2012.0.03.31.
között

2011.10.24. 1.ó80.000forint
Költók
másképp
cél:
címűrendhagyóirodalmisorozatra
_
2011.10.l 7' 2012.10'16.
kőzöt|'

1.5. A köz''hasznútevékenységrő|szóló rövid tarÍa|mi beszámo|ó
A Magyar Irószövetséga kort{írsmagyariÍodalommagyaÍoÍszági
éshatiírontrrl élő alkotóinak
szervezete,a:nelyben irodalmi műfajoka és eszmei hovatartozásravaló tekintet nélkül
valamennyi rangos' jelentős szellemi teljesítménnyelrendelkező író, kritikus,
jogról szó|ó törvényalapjrírr
iroda|omtörténész,
mtifordítótag lehet.A szervezetaz egyesülési
jött létre,önálló jogi személyként,
működik.
közhasmútarsadalmiszervezetként
elsődleges
célj4
tevékenységének
értelme
azon
szellemi,
anyagi ésintézményi
A szövetség
illetve megőrzése,amelyek biaosídak a magyar irodalom
feltételekneka megleremtése,
hivatásanakbetöltését,az irodalom magyar kulíurábanjátszott szerepénekérvényesülését'
évszáuadokalatt kivívott európai rangianak ésművésziminőségénekfennmaradását.Célja a
magyar nyelv védelmeés megőrzése'a hazai, továbbá a világon brírholélő magyar írók
feladatainakszeÍlezell,eredményes
ellátása.A szövetségfeladata,
szakmaiésérdekképviseleti
intézményesen
vegyen részta kulturális és
hogy tagiai érdekeinekképviseleteérdekében
kuratóriumokban.
működő hazaiésnemzetközi szervezetekben.
továbbá
irodalmié|etterületén
elősegítése,
és az irodalmi élet színvonalánaknövelése
tagjai szakmai céljai e|érésének
konferenciríkat,
kiríllításokatszeÍyezzen.A szövetség
érdekében
szakmai rendezvényeket,
fe|adatahazai
éshatrírokon
tuli írókemlékének
halálukutánimegőrzése,
kegyeletitevékenység
koszoruások,
emlékestek
szervezése.
A
Magyar
lrószövetség
alapszabályában
végzése,
kifejtett tevékenység
intézményiés személyi feltételeineka
rögzített céljai érdekében
biaosítrisa a
biaosítrísa.A széV'hiufenntartrísiköltségei, a személyiálomrírrymunkabérének
és szakmai feladatok
hazai és a hatarontuli tagokkal történó folyamatoskapcsolattarÍís
sziikséges
anyagiháttérbiztosítása.
ellátasríhoz
2011.december31.én90.7fő' ebből a határontúlélők szrima196
SzövetségÍink
taglétszárna
javaslataialapjrín
20l1.ben is az állami díjakra
fő. A Választmánya belso szakmai testíiletek
(a Magyar KöztrírsaságiErdemrendésErdemkeresztkülönbözó fokozataira,József Attila- és
Kossuth-díjra
ésa magyariroda]omkülft'ldi terjesztőiésfordítóimunkátelismerőokleveleke,
plakettekre stb.) terjesztett fiil számos írót és műfordítót. Ta&iaink több alapíwanyi díj
vesznek résa kuratóriumi tagként,vagy éppenszövetségÍinkmúködteti a
odaítélésben
a
különféle bizottságokat.Szövetségünktagiairésá vesznekaz NKA munkájábankurátorként
mint a NEFMI által működtetett
SzépirodalmiKollégiumbanésa Marai testületbenéppúgy,
testiileti,
díjátadásiünnepségeinek
döntéshozóként.
Más
szervezetek
szakmai bizottságokban
8

is résá vesziink éventetöbb alkalommal.
szervezésében,
illetve a helyszínbiaosítrísában
201l.
Szövetségiink szárnérafontos a kulturdiplomáciai feladatok ellátása, ennek érdekében
ki a Koreai lrószövetséggel,a Kínai Irószövetséggel,akiket
ben jó kapcsolatokatépítettiink
székházunkbanvendégiilláttunk.
éslegnagyobbirodalmi szewezetea fentiek
A szövetség,mint Magyarországlegismertebb
szerint a köáasznú szervezetekről sznlo 1997. évi CLVI. Íörvény 26 $ c) pontjanak
Közhasznúszolgáltatásaibólnemcsak
megfelelőenvégeáekulturálisközhasznútevékenységét'
2011.ben
a tagai, hanemaz érdeklődőközönség, az olvasók szélesrétegeiis részesülhettek.
szövetségiinke|só a|kalommalcsatlakozotla MúzeumokEjszakájaésa MűvészetekVö|gye
őnál'|őésingyenesirodalmi programokkal.2011-benmegrendeáea Nagy
rendezvényekhez
a vörösiszap kírosultakatüímogattaszervezetiink.
László lmlékturát, amelynekbevételéből
konferenciríkatszeÍvezett'ezek sorrendben:
2011-ben
nyílt
szakmai
. Az Írószövetség
_
Újraolvasás fiatal kritikusok a hatvanas,hetvenesévekelfeledettnépszeníműveiról, Új
nemzedékek,újtendencirík- kétújév'tizeda magyarirodalomban,A magyarirodalmi műfajok
Az olvasó gyermek,Bibó IstvánNemzetközi Emlékkonferencia.
a XXI. Szrízade|ején,
Szövetségiink tagjai 2011.ben 36 iskolában 59 alkalommal tartottak rcndhagyó
Író-olvasó találkozókat
irodalomórát vidéki ós fővarosi áltáanos _ és középiskolríkban.
szerveztiinkhatrírontulra, ezeken2l'l író vett résá mintegy 50 helyszínen.
A Magyar Írósziivetség2011 decemberétőlrendhagyó irodalmi sorozatot indított a
Versek szódáva| _ avagy Költők másképpcímmel.AZ esteken
Budapesti Kamaraszínhríaban
elismert kortrírskő|tők |épnekszínpadra,és ,,hétköznapi''vagy éppen,,nem hétköznapi,'
oldalukról mutatkomakmeg.
módjával kapcsolatos
A szövetség a működésével,szolgáltatási igénybevételének
információkat, illetve besziírnolóitésegyébközleményeit sajáttájéko^atőjábantettekózzé.
Budapest,
2012.május1ó.

L/
Q-\..--^\-t=-^
SzentmrírtoniJános
elnök

