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1. Általános adatok

A Magyar  Szemiotikai  Társaság  (továbbiakban  Társaság)  a  F6városi  Bíróság  9.  Pk.  65-
345/1991/19. számú 2009. július 8-án kelt végzése értelmében közhasznú szervezet

Adószáma: 18012989-1-42
Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Tevékenységek:
(a) közhasznú és cél szerinti tevékenységek

 A Társaság  tudományos  kutatómunkát  végez, a  szemiotika oktatóit  fogja össze,  az
oktatási  tevékenységhez  nyújt  támogatást.  Ennek  jegyében  más  szervezeteknek
tudományos, szakmai támogatást nyújt.

 A Társaság a tagjai részére szakmai rendezvényeket szervez
(b) vállalkozási tevékenységek

 A Társaság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Könyvvizsgálat: Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvviteli szolgáltatást végző személy:
Asszonyi Krisztina, 2049 Diósd, Diófasor utca 90., regisztrációs szám: 167075

Választott könyvvezetési mód: kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített 

éves beszámolója

2. A számviteli politikáról

A  Társaság.  számviteli  politikájának  alapelve,  hogy  a  reális  eredményt  megbízhatóan  és
összehasonlíthatóan  mutassuk  ki,  számvitelileg  alátámasszuk,  és  kimutatásaink  jövőbeni
terveinknek is alapjai lehessenek.

A számviteli alapelvek teljes körű érvényesítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a közhasznú
(célszerinti), illetve esetleg keletkező vállalkozási tevékenységek elkülönített kimutatására. 

A mérlegkészítés napját ebben az évben május 15-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a
fordulónap  és  a  mérlegkészítés  időpontja  között  ismertté  vált  gazdasági  események
figyelembevétele.

3. Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök

A Társasságnak nincs immateriális java, befektetett eszköze. 

4. Befektetett pénzügyi eszközök
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A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.

5. Készletek és követelések

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.
Követelései között 984 eFt más szervezetekkel szembeni követelés van nyilvántartva.

6. Értékpapírok

A társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

7. Pénzeszközök

A bank és  pénztár  záró  egyenlege 8.466  eFt.  A Társaság  a  szabad  pénzeszközeit  lekötött
bankbetétben tartja, melyet az alábbi táblázat részletez.

szerződésszám összeg kamat% napok elhatárolás
.364011033477 1 183 813 0,75 92 2 238
.324013350567 2 500 000 0,75 42 2 158
.338013606874 1 500 000 0,75 28 863
.127013891471 1 012 700 0,75 35 728
.04013089595 1 739 453 0,75 88 3 145

 7 935 966   9 132

A lekötött betétek sávos kamatozásúak, a táblázat, kamat oszlopában a 2013.12.31-én érvényes
kamat  sáv  van  feltüntetve.  Az  időarányosan  járó  kamatot  aktív  időbeli  elhatárolás  között
szerepel.

8. Saját tőke

A  Társaság  teljes  eszközállománya  (vagyona)  a  2012.  évi  6.128  eFt-ról  9.459  eFt-ra
növekedett. A saját tőke szerkezete a következő:

tőkeváltozás (előző évek felhalmozott közhasznú eredménye) 2.273 eFt
tárgyévi közhasznú eredmény 3.331 eFt

9. Kötelezettségek

A Társaságnak nincsenek rövid vagy hosszúlejáratú kötelezettségei.

10. Kapott támogatások

A  Társaság  2013-ben  bevételei  között  az  alábbi  központi  költségvetési  szervtől,  állami
pénzalaptól kapott támogatást szerepeltet:
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támogató
támogatás
azonosítója támogatás célja összeg

Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA-KK-12-M-1476

 
Tízéves a Semiotica Agriensis 
konferencia 300 000

Nemzeti Kulturális Alap 3338/0081 1P

 
A Szemiotikai Tájékoztató 
megjelentetésére 300 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/5743

 
Az én szemiotikám előadás-sorozat 1.
részlet 250 000

Magyar Művészeti Akadémia 18012989

 
Művészetszemiotikai előadás-
sorozat 700 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/6495

 
Szívós Mihály: A jelaktusok 
elmélete 300 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/6870

 
Az én szemiotikám előadás-sorozat 2.
részlet 250 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/7819

 
Az én szemiotikám előadás-sorozat 3.
részlet 250 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/7986

 
Hálózatkutatás - Diszciplínák és 
metszéspontok 400 000

Nemzeti Kulturális Alap 2013/8445

 
Az én szemiotikám előadás-sorozat 4.
részlet 250 000

SZJA 1%  működésre 29 768

összes kapott támogatás 3 029 768

11. Adott támogatások

A Társaság más szervezeteknek nem adott támogatást.

12. Személyi jellegű kifizetések

A Társaság  nem foglalkoztat  alkalmazottat.  2013-ben az  egyéb személyi  jellegű ráfordítás
563 eFt volt.

Jelen dokumentum a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kiegészítő mellékletre vonatkozó szabályok
alapján készült. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  tartalmazza  a  civil  szervezetek  közhasznú
tevékenységére  vonatkozó  sajátos  szabályokat,  mely  külön  követelményeket  fogalmaz  meg
közhasznúsági  jelentés  készítésére.  A  Társaság  e  szabály  alapján  közhasznúsági  jelentését  külön
dokumentumban teszi közzé.

Budapest, 2014. április 30.

a Társaság képviselője
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