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L1 Egyesület
1133 Budapest, Bessenyei utca 23. b 1. em. 4. 

Adószám: 18247002-1-41 
Nyilvántartási szám: 01-02-0010217 
KSH-szám: 18247002-9001-529-01 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2021. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz 

Budapest, 2022.05.13. 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 



Általános rész 

A L1 Egyesület tevékenységét 2002. évben kezdte meg.  
A társaság alaptevékenysége: kulturális tevékenység; oktatás, képességfejlesztés.  
Az egyesület közhasznú egyesületként működik, a törzstőke nagysága 0 ezer Ft.  
Székhelye: 1133 Budapest, Bessenyei utca 23. b 1. em. 4.  
A társaság tagjai magánszemélyek.  
Képviseletre jogosultak: 

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését a könyvelő végzi.  
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Molnár Imre. Regisztrációs száma: 121596. 
A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem 
ellenőrizte. 
A mérlegkészítés pénzneme Ft.
MOLNÁR IMRE 
A mérlegkészítés időpontja 2022.05.13 . 

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése 
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.  

Számviteli politika

Mérlegét "A" változatban készíti. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:  
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

Név Lakhely

Varga Zsolt 1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/B

Ladjánszki márta 1165 Budapest, Futórózsa utca 65.



Nem jelentős maradványérték:  
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés 
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben 
bemutatásra kerül. 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, 
ha 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;  
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető;  
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz;  
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a 
jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott összeget).  
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült 
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén 
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.  
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A két vagy 
több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív 
időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. MOLNÁR IMRE 

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: Az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület 2020. évi 

szakmai programjának megvalósítása és működési támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.03.01-2021.02.28.

Támogatási összeg: 5000000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1472600 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 1472600 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 1472600 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 1472600 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás az L1 Egyesület éves programjának megvalósításához járult hozzá, ami mellett további 
támogatási forrásokat kellett megpályázni ahhoz, hogy a vállalt tevékenységeket teljes mértékben 
teljesíteni tudjuk.  



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: Az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület 2021. évi 

szakmai programjának megvalósítása és működési támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.03.01-2022.02.28.

Támogatási összeg: 5000000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3293673 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 3293673 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 5000000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 3293673Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 3293673 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás az L1 Egyesület éves programjának megvalósításához járult hozzá, ami mellett további 
támogatási forrásokat kellett megpályázni ahhoz, hogy a vállalt tevékenységeket teljes mértékben 
teljesíteni tudjuk.  



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: Szász Zsófia és Dániel Attila pályakezdő táncművészek 

részvételére Ladjánszki Márta: UMARMUNG című produkciójában

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.09.01-2021.05.10.

Támogatási összeg: 600000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 600000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 600000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 600000 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 600000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatásból Szász Zsófia és dániel Attila tiszteletdíját teljesítettük.  



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: Az IZP által támogatott és az IZP célcsoportját jelentő fiatal és 

pályakezdő alkotók produkcióinak bemutatása az L1-estek keretében

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.04.01-2022.02.28.

Támogatási összeg: 2903500 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1916129 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 1916129 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 2903500 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 1916129 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 1916129 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást az L1-esteken résztvevő IZP-s alkotások tiszteletdíjára, színpad- és színpadtechnika 
bérlésére, valamint promóciós és reklám kiadásokra fordítottuk.  



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: The Japan Foundation Local Project Support Program 

2020/2021

Támogató megnevezése: Japán Alapítvány
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.03.13-2021.03.19.

Támogatási összeg: 253904 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 253904 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 253904 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 253904 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 253904 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 253904 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatásból Asai Nobuyoshi, valamint az élő feliratozás tiszteletdíjait fedeztük.  



Tárgyévben kapott támogatások felhasználásának részletezése

Támogatási program elnevezése: SZJA 1%

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg: 32956 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 32956 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 32956 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 32956 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 32956 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 32956 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást az L1 Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott két pályázatának nevezési 
díjára fordítottuk.


