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K I E G É S Z Í T Ő   M E L L É K L E T 
2014. 

        
 

I. Általános rész 
 
 

A szervezet rövid bemutatása 
 
 
A szervezet elnevezése: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
A szervezet székhelye:  1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 
 
A szervezet adószáma: 19021959-1-42 
  
A szervezet statisztikai  
számjele:   19021959-9499-522-01 
   
 
A szervezet fő tevékenységi 
köre:    9499 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység 
 
     
Jogosult képviselők:  Kelemen József 
    2144 Kerepes, Szőlő u. 87. 
 
A beszámolót készítette: Horváth Andrea 

Reg.szám: 131831 
 
 
Az üzleti év  
mérleg fordulónapja:  2014. december 31.  
 
A beszámoló készítés 
időpontja:   2015.02.28. 
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A szervezet a tevékenységét a 2011. évi CLXXV. Civil Törvény, 2000. évi C. számú 
Számviteli Törvény, 350/2011. Kormányrendelet valamint a 224/2000 Kormányrendelet, 
illetve tevékenységéhez kapcsolódóan egyéb jogszabályokhoz igazodva végzi. 

 
 
A számviteli politika általános előírásainak ismertetése 

 
A szervezet számviteli politikáját a 2000. év C. törvénnyel összhangban készítette el, 

amelyben meghatározta a szervezetre vonatkozó, a számviteli munkát és kereteit meghatározó 
általános és legfontosabb jellemzőket. 
 

A szervezet a 224/2000. kormányrendelet 3, 5. sz. melléklete szerinti Kettős könyvvitelt 
vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását 
készíti el kiegészítő melléklettel. 

Emellett a 350/2011. Kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) által előírt Közhasznúsági mellékletet is 
összeállítja. 

 
Az elkészített egyszerűsített éves beszámoló a 2014. január 01-jei nyitó és a 2014. 

december 31-ei záró időpontok közötti időszak adatait, az eredmény kimutatás a fenti 
időpontok közötti bevételeket és költségeket tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven, 
forintban készült és adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. 

A szervezet a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibák összessége után tekinti 
jelentősnek az előző években elkövetett hibákat. Az egyes mérlegsorokra vonatkoztatva 
értékelés szempontjából jelentős 5 %-ot meghaladó, de legalább a 100e Ft-ot elérő értékelési 
különbözet. 

A beszámoló kettős könyvvezetéssel alátámasztott. A szervezet a kettős könyvviteli 
rendszerben alkalmazott számlarendjét a sajátosságaihoz igazodva, az általánosan elfogadott 
számlaszámok beépítésével dolgozta ki. 

 
A mérleg fordulónap 2014. december 31.  
A mérlegkészítés időpontja 2015. 02.28. 
. 

 
A beszámoló összeállításánál alkalmazott általános értékelési eljárások, 

elszámolási gyakorlat 
 

Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékelése 
 A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, vagyontárgyait beszerzési áron 

(előállítási költségen) tartja nyilván, ezek mérlegbe állított értéke a beszerzési költségek és az 
elszámolt értékcsökkenés különbözete. Amortizációs politikájában a szervezet az 
értékcsökkenés számításakor a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény 
rendelkezései szerint jár el. Az értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris elszámolási módot 
alkalmazza a meghatározott lineáris leírási kulcsokkal. A szervezet él az egyedileg 100 ezer 
forint bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszköz használatba vétellel egy időben történő 
egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, függetlenül attól, hogy az a 
szervezet tevékenységét várhatóan egy évnél tovább fogja szolgálni. 

 
Pénzeszközök, értékpapírok értékelése 
A valódiság elvének figyelembe vételével az üzleti év mérleg fordulónapján a 

szervezet leltárral támasztja alá a forgó eszközök között kimutatott értékpapírokat, a 
pénztárban található készpénzt. 
 A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat beszerzési áron szerepelteti a 
mérlegben. 
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 A bankbetéteket a pénzintézet fordulónapi bankkivonataival egyező összegben kerülnek 
kimutatásra.  
2014-ben a szervezet értékpapírral nem rendelkezett. 
 
Követelések, kötelezettségek értékelése 
 A szervezet a követeléseket és a kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja be és 
leltárral támasztja alá.  
 
Időbeli elhatárolások 

Időbeli elhatárolásokat alkalmaz a törvény előírásai szerint a beszámoló készítés 
időszakára vonatkozó, de csak később felmerülő költségek és bevételek tekintetében, valamint 
a tárgy évben felmerült, de csak a következő időszakra vonatkozó bevételek és ráfordítások 
esetében. 

 
 

II. Specifikus rész 
 
 
 

 

Eredmény kimutatás 

Bevételek: 

1. Az állami támogatás 5.000e Ft volt . 

2. Az előző évek elhatárolt támogatási maradványa 2.080e Ft – visszafizetésre került 

397e Ft támogatás 

3. Magánszemély adománya 5e Ft 

4. A Bajtársi Hírlevél támogatása 302e Ft. 

5. A tagdíjbevétel 2.029e Ft volt. 

6. Egyéb bevételek között szerepelt az 1%-os felajánlások összege 5e Ft 

7. Pénzügyi bevétel az OTP számla kamata és a valutapénztár árfolyamnyresége 27eFt. 

8. Az összes bevétel 9.052e Ft volt. 

Kiadások: 

1. Az anyagjellegű kiadások 7.462e Ft, amelyet közcélra használt fel a szervezet, 

vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

2. A személyi jellegű kiadások 966e Ft – a rendezvények költségei, illetve megbízási 

díjak és járulékaik voltak 

3. A vásárol tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenése, illetve az egyösszegben leírt 

tárgyi eszközök értéke 246e Ft 

4. Az egyéb ráfordítások között három egyesület támogatása, illetve a kerekítési tételek 

szerepeltek. 

A bevételek és kiadások alakulása hatékony, takarékos gazdálkodásra utal, melynek 

eredményeképpen 257e Ft-ot sikerült megtakarítani. 
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Mérleg 

 

Eszközök: 

1. Befektetett eszközök 
 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök  
bruttó értékének változását mutatja be a következő befektetési tükör 

 
/adatok eFt-ban/ 

Megnevezés Nyitó 
Évközi 

Kivezetés Záró 
Növekedés Csökkenés 

I. Immateriális Javak 
Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 0 
II. Tárgyi eszközök 
Egyéb berendezések 
(Informatikai eszközök) 

0 540 0 0 540 

Összesen: 0 540 0 0 540 
 

 
A halmozott értékcsökkenés részletezését az alábbi táblázat szemlélteti  

     /adatok eFt/ 

Megnevezés Nyitó 
Évközi 

Kivezetés Záró 
Növekedés Csökkenés 

I. Immateriális Javak 
Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 0 
II. Tárgyi eszközök 
Egyéb berendezések 
(Informatikai eszközök) 

0 53 0 0 53 

Összesen: 0 53 0 0 53 
 

Az éves Sztv és Tao tv szerint engedélyezett értékcsökkenés került elszámolásra 53e Ft 
értékben.  
 
A szervezet befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 
 

2. A forgóeszközök között kimutatott követelések az egyesületeknek, régióknak kiadott 

előleget tartalmazzák 48e Ft 

3. A pénzeszközök között a pénztár, valutapénztár és az OTP folyószámla szerepel 

4.226e Ft 

4. Az aktív időbeli elhatárolásra nem került sor. 
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Források: 

1. A források között az Induló tőke 229e Ft, az előző évek alatt felhalmozott 

eredménytartalék 3.788e Ft, a mérleg szerinti eredmény a bevételek növekedése és 

a költség csökkenés hatására 257e Ft volt – így a saját tőke összege december 31-én 

4.017e Ft. 

2. A rövidlejáratú kötelezettségek a szállítói, illetve az adóhatósággal szembeni 

kötelezettségeket tartalmazzák 468e Ft – melyek a mérlegkészítések megfizetésre 

kerültek. 

3. Passzív időbeli elhatárolásra került egy januárban leadott 2014-es régióvezető 

elszámolás, illetve egy 2014-ben kifizetett 2015-ös Hírlevél támogatás. 

4. A mérleg főösszeg (amely a BEOSZ vagyonát mutatja) 148e Ft-tal nőtt, így december 

31-én 4.760e Ft. 

 
 
 
 

III. Tájékoztató rész 
 

Olyan követelés vagy kötelezettség, amely befolyásolná a pénzügyi helyzet 
megítélését, vagy nem szerepel az egyszerűsített beszámolóban nincsen. 

 
A szervezetnek speciális-, hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Céltartalék képzésére 

nem volt szükség. 
 

A szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete 
 

A szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a következő 
gazdasági mutatók jellemzik: 
 

A forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz) 90% 
 

Likviditás I. (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 90% 
 

Likviditás II. (pénzeszköz+követelés / rövid lejáratú kötelezettség) 101% 
 
Likviditás III. (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség) 101% 
 

Tőkeellátottság (saját tőke / összes forrás) 90% 

 
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / induló tőke) 186% 
 

Valamennyi mutató egyértelműen azt jelzi, hogy a szervezet vagyoni, pénzügyi 
helyzete nagyon jó, stabilnak mondható. 
 

Kutatási, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 
 

Egyéb olyan információ, adat, amely a szervezet valós összképének bemutatásához 
nélkülözhetetlen nem ismeretes. 
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Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete a vagyonleltár is, amely 

tételesen alátámasztja a mérleget, bemutatva a szervezet eszközeit és forrásait. 

 

 
Budapest, 2015. 03. 12. 
 
 
 

(a szervezet képviselője) 
 
 

Összeállította: 

 

(Horváth Andrea) 

könyvelő 

 


