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Kiegészítő melléklet
a 2016. december 31.-i egyszerűsített éves beszámolóhoz
I. Az egyesület bemutatása
2010. január 15.-i Fővárosi Bíróság Végzése alapján a Császári és Királyi Haditengerészet Egyesület
új neve a TIT Hajózástörténeti,- Modellező és Hagyományőrző Egyesület.
Az egyesület célja: Az egyetemes és a magyar (osztrák-magyar) kereskedelmi- és haditengerészet,
hajózás, hajóépítés és hajósképzés történetének kutatása, népszerűsítése, a nemzet kollektív
történettudatába való beemelése, az ezekkel összefüggő tudományos kutató-, ismeretterjesztő-, hobbi
és hagyományőrző tevékenység folytatása. Az előzőekkel összefüggő tárgyi emlékek és relikviák
felkutatása, rendszerezése, megőrzése és bemutatása, a felsorolt témákban írott szakirodalom
kiadásának elősegítése, támogatása, terjesztése. Szakkönyv és dokumentumtár, valamint
kutatóközpont létrehozása.
Az egyesület székhelye: 1012 Budapest, Logodi u.75. II.em. 11
Az egyesület képviselője: dr. Balogh Tamás (1012 Budapest, Logodi u.75. II.em. 11.)
A számviteli politika fő vonásai, alkalmazott értékelési eljárások
A TIT Hajózástörténeti,- Modellező és Hagyományőrző Egyesület egyszerűsített éves
beszámolót készít, az eredmény-kimutatás összköltség eljárás módszerével történik.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése lineáris módszerrel
kerül megállapításra. A lineáris leírási kulcs meghatározását figyelembe véve a várható használati
időt - egyedi elbírálás alapján végezzük.
Az értékcsökkenési leírás %-át a bruttó értékre vetíti az egyesület figyelembe véve a
maradványértéket.
A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket egyedileg értékeljük, egy összegben leírjuk.
A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik.
A szokásos és rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítése a számviteli politika szerint, egyedi
elbírálás alapján történik, az eredmény és a nagyságrend figyelembevételével.
A mérleg és eredménykimutatás választott formája
Az egyesület az egyszerűsített beszámolóban a mérleg „A” változatát készíti, melynek jellemzői: a
mérlegszerű elrendezés, egyik oldalon az eszközök, másik oldalon a források, automatikus
egyezőség-ellenőrzés (eszközök összesen = források összesen) az eszközöknél fordított mobilitási
sorrend, a forrásoknál fordított lejárati sorrend.
A mérlegkészítés időpontja január 31, a mérleg fordulónapja december 31.
II. Kiegészítések a mérlegtételekhez:
Az eszközök összetételét és az értékcsökkenést az 1.sz. melléklet tartalmazza.
A készletek állománya :
2016. december 31.-én az egyesületnek készlete leltárral alátámasztott Lajta monitor című könyvek.
Követeléseink összetétele a következő :
Követelések 2016. december 31.-én a következő időszakra átvihető általános forgalmi adó.
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Pénzeszközök tartalma: pénztár, valutapénztár, elszámolási betétszámlák. Értékelése, elszámolása a
nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték, állománya egyenleg megerősítésével alátámasztott.
Aktív időbeli elhatárolások nincsenek.
Saját tőke összetétele :
Induló tőke/Jegyzett tőke:
Tőkeváltozás/Eredmény:
A tárgyévi eredmény:

0,-eFt.
3.773,-eFt
-240,-eFt.

II. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz:
Az egyesület értékesítésének nettó árbevétele az alaptevékenységből: 207 eFt. kiállítás installáció.
Az egyesület egyéb bevétele: 188 eFt., tagdíjak, 91 eFt. a személyi jövedelemadó 1% -nak
felajánlásai, 56 eFt. egyéb támogatások.
Az anyagjellegű ráfordítások részletezése :
- anyagköltség 63 eFt.
- igénybe vett szolgáltatások értéke 237 eFt
- egyéb szolgáltatások értéke 15 eFt
A személyi jellegű ráfordítások részletezése:
- egyéb személyi jellegű ráfordítások: reprezentációs költségek 40 eFt, könyvek adományozása
243 eFt.
Az értékcsökkenési leírást az 1.sz. mellékletben mutatjuk be.
Egyéb ráfordítások: nem voltak.
A pénzügyi bevételek és ráfordítások : nem voltak.
Az adózás előtti eredmény -240 eFt. veszteség.
Az egyesületnek társasági adó fizetési kötelezettsége nincs, mert nem folytat gazdasági
tevékenységet. A tárgyévi eredmény -240 eFt. veszteség.
III. Tájékoztató, kiegészítő adatok
Az egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel.
Az egyesületnek közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. A tevékenység
jellegéből adódóan nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.
A számviteli szolgáltatást végző külső szolgáltató a Gabelin Bt., a regisztrált mérlegképes könyvelő
Kádár Gabriella, regisztrációs száma: 163128.
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Az egyesület 2016. évi tevékenységei :
2016.01.30.

Egyesületünk „A Kalózok szigetén” – Időszaki hajómodell-kiállításának megnyitója a
budapesti Hilton szállóban a Bayern konszern felkérésére.

2016.02.12.

Részvétel az Európai Bizottság magyarországi képviseletén a Michiel Adriaenszoon de
Ruyter életéről 2015-ben forgatott „Az admirális” c. holland történelmi film
bemutatóján, emléklap adományozása Frits de Ruyter de Wildt úrnak, az admirális
leszármazottjának.

2016.03.10.

Részvétel a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium március 15-i ünnepi
megemlékezésén a Stefánia Palotában. Bicskei János – egyesületünk korábbi titkárának
– kitüntetése.

2016.03.12-13.
Részvétel a GO Modelling nevű nemzetközi modell- és makettversenyen,
Bécsben.
2016.04.11-05.12. Egyesületünk „A cs. és kir. Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918.” –
c. időszaki kiállításának megnyitója a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem
"Ludovika" központi épületében, valamint Dr. Margitay-Becht András
(egyesületünk tagja) „Tank a Dunán” c. könyvének bemutatója.
2016.04.16.

Részvétel a MOSON ModellShow nevű nemzetközi modell- és makettversenyen,
Mosonmagyaróváron.

2016.05.11-06.11. Egyesületünk „A cs. és kir. Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918.” Időszaki hajómodell-kiállításának megnyitója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán (Budapest, Hermina út 9.).
2016.05.17.

Egyesületünk önkénteseinek munkavégzése a LAJTA Monitor Múzeumhajón,
ünnepélyes megemlékezés a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel közösen
a hajó vízrebocsátásának 145. évfordulójáról.

2016.06.08.

Részvétel a LAJTA Monitor Múzeumhajó szezonnyitóján.

2016.08.16.

Részvétel a ZENTA cirkáló és a WARASDINER romboló 1914-1918 között hősi halált
halt sátoraljaújhelyi tengerészeinek emléktábla-avatásán Sátoraljaújhelyen. Dr. Balogh
Tamás (egyesületünk elnöke) és szerzőtársai "Hajózni szükséges!" c. könyvének
bemutatója.

2016.08.21-09.06. Dr. Balogh Tamás (egyesületünk elnöke) részvétele a nemzetközi „Dive for Peace”
roncskutató expedícióban a jütlandi tengeri ütközet színhelyén, a történeti háttérkutatás,
valamint a helyszíni képelemző és roncs(mező) rekonstrukciós munka elvégzése.
2016.09.08-2017.01.07. Egyesületünk „Tengerhez magyar! El a tengerhez” c. időszaki kiállításának
megnyitója a kaposvári Ripl-Rónai Múzeumban.
2016.09.22-24.
A Történelmi Vitorláshajó Makettezők VIII. Országos Találkozójának
megrendezése Egyesületünk szervezésében.
2016.09.26.

Dr. Balogh Tamás (egyesületünk elnöke) és szerzőtársai "Hajózni szükséges!" c.
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könyvének bemutatójára a LAJTA Monitor Múzeumhajó fedélzetén.
2016.12.18.

Az egyesület évzáró vacsorája a KOSSUTH Múzeumhajó fedélzetén üzemelő
Vénhajó Étteremben.
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Budapest, 2017. február 15.
……………………
az egyesület elnöke
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