Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015
1.1. A szervezet bemutatása
Az egyéb szervezet neve: Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület.
Az egyéb szervezet székhelye: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 7.
Elnök: Junghwirt Szilvia
Azonositó adatok
A BKKE besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma,
azonositó adatai az alábbiak: Fővárosi Biróság a 4806. sorszám alatt vette nyilvántartásba
a szervezetet 1992 október 27-én, 11 Pk. 69.612/193/3 főlajstromszámon.
A szervezet közhasznú szervezetnek lett minősítve 1999. november 24-vel, ismételten 2014-ben.
Tevékenység: alapcél és közhasznú tevékenység.
Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület 1992-ben alakult, köszhasznú 1999 nov. 24-től,
majd ismételten 2014-ben.
A szervezet célja és főbb tevékenységei az alábbiak:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kollégiumi szálláshely biztositása,
oktatási, sportrendezvények szervezése.

1.2 Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló, mutatók, tájékoztató adatok a közhasznúsági jelentés mellékleteként tekinthető meg.

Jelen beszámoló a 2015.01.01-2015.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015.12.31.
A mérleg főösszege előző évben 349.941eFt, tárgyévben 354.233eFt, a mérleg szerinti eredmény
összege előző évben 1.626eFt, tárgyévben 7.208eFt. Az ingadozást a devizahitel átértékelés okozza.
A deviza átértékelés elhatárolásával nem élt. Részletek a kiegészitő mellékletben.
1.3. Könyvvizsgálat
A beszámoló adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrend, sem más jogszabályi
előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok
ellátását, irányításást a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az
előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe,
regisztrálási száma: Lóránt Julianna, 1139 Bp Tahi u. 54.fszt.3. reg.szám: 154218.
1.4. Kiegészitések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmezőségi
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészitő információk közlése nem
szükséges.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A szervezet a létesitő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.
Fő célok, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kollégiumi szálláshely biztositása,
oktatási, kulturális, sportrendezvények szervezése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként
Közhasznúsági tevékenységhez kapcsolódó közfeledet, jogszabályhely: Közhasznúsági törvény
2, 4, 5 tevékenységi pont,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u).
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kollégiumi szálláshely biztositása,
oktatási, kulturális, sportrendezvények szervezése.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarországi családok, tanuló diákok, fiatalok.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb 2000fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A BKKE kollégiumi szálláshelyet biztosított 20 főnek egyágyas szobákban, félpanziós látással, ezenkivül a
kollégisták és még 40 fő részére lehetővé tett szakemberekkel való találkozásokat, könyvtárhasználatot,
saját kórusban való éneklést. Három részből álló vendéglátással foglalkozó tematikus workshopot
szervezett egyetemistáknak – nagy sikerrel: tortakészités és diszités, ünnepi ebéd megszervezése,
csokiműhely. Egy öt főből álló csoport Ausztriába is elutazott és két nevezéssel résztvett egy
tortaversenyen.
A Management részére 1 napos workshopot szerveztünk, amelyet Heidi Burkhart tréner tartott
szeptember elején. Résztveszünk egy Európai Uniós Erasmus+ pályázaton, amely az akadémiai és
professzionális szint emelését, kulturális programok, workshopok tartását teszi lehetővé. Több közösségi
élmény-program megszervezésére is volt így lehetőség: összesen 40 fő vehetett részt
múzeumlátogatáson, magyarországi kiránduláson, kiszabadulós játékon.
Az Egyesület külföldi partnerintézményeivel tartott tapasztalatcserékben kb. 50 fő vett részt,
Ausztriában, Szlovákiában, Spanyolországban, Nagy-Brittaniában. Sajátosságként a kollégium elsősorban
a nőket szólítja meg és különböző korosztályoknak nyújt programot. Azért a nők a fő célcsoport, mert
társadalmi szerepeikben (munka és család) többletterhelésnek vannak kitéve és ebben támogatást
szeretnénk nyújtani, a fiatalokat pedig szeretnénk felkészíteni. Nyáron általános iskolás korú lányoknak
szervezett tábort Benczúrfalván (Nógrád megyében), amelyen 20 fő vett részt. Az évközbeni önkéntes
munkák folytatásaként 50 fő júliusban Diósjenőn végzett egy hétig szociális munkát a Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban. Ez egy nemzetközi csoport volt. A szociális
otthonban dolgozók és igazgatójuk nyitottsága miatt ez az együttműködés folytatódik és nagyon pozitív
hatása van az önkéntes fiatalokra, az intézmény lakóira, Diósjenő lakosságára is. Az Egyesület fontosnak
tartja a család egységét amely megerősíti a nemzet egységét és összetartozását is. Ezért a felnőtt nők
képzése és támogatása céljából több előadást szervezett az év során. A programok jellegük miatt
hatással vannak a résztvevők környezetére is.

4. Kimutatás a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyonról
Egyesületünk főleg adományokból, költségvetési támogatásból, tagdijból, közhasznú bevételből
látja el feladatait, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az adományok összege 2014évben 8.895eFt, 2015 évben 11.649eFt volt.
A teljes adomány összegét felhasználtuk alapcéjaink megvalósítására és alapcél hiteltörlesztésre.
Közhasznú tevékenységből a bevételünk 2014 évben 6.666eFT, 2015 évben 6.300eFT volt.
Tagdij bevétel 2014 évben 1.283eFt, 2015 évben 714eFT volt. Egyéb bevétel 2014 évben 69eFt,
2015 évben 398eFt volt. Külföldi pályázatból 2015 évben kapott összeg 2.256eFT, melyből
tartlékoltunk, elhatároltunk 1.177eFt összeget.
Az Egyesület 2014 évben 332.000.- Ft, 2015 évben 70.000.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban részesült.
A kapott költségvetési támogatást ifjúsági oktatás rendezvényre használtuk fel mind a két évben.
A nevelés, oktatás, ifjúsági rendezvények és ehhez kapcsolódó kollégiumi ellátás biztositására

használtuk fel közhasznú bevételeinket és a kapott adományokat, valamint hiteltörlesztésre,
az eredmény eredménytartalékba került.
Összeségében teljes bevételeinket közhasznú alapcéljaink elérésére használtuk fel.
Saját tőke változása
Saját tőke
1 Induló tőke/Jegyzett tőke

eFt

Előző év
Tárgyév Változás
276492
283700
7208
0
0
0
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2 Tőkeváltozás/Eredmény
3 Vállalkozási Eredmény
4 Közhasznú tevékenység eredménye

274866
0
1626

276492
0
7208

1626
0
5582

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk cél szerinti juttatást nem adott 2014 és 2015 évben.
Egyesületünk főleg adományokból, költségvetési támogatásból, tagdijból, közhasznú bevételből
látja el feladatait, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az adományok összege 2014 évben 8.895eFt, 2015 évben 11.649eFt volt.
A teljes adományok összegét felhasználtuk alapcéjaink megvalósítására és alapcél hiteltörlesztésre.
Az Egyesület 2014 évben 332.000.- Ft, 2015 évben 70.000.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban részesült.
A kapott költségvetési támogatást ifjúsági oktatás rendezvényre használtuk fel mind a két évben.
A nevelés, oktatás, ifjúsági rendezvények és ehhez kapcsolódó kollégiumi ellátás biztositására

használtuk fel közhasznú bevételeinket és a kapott adományokat.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, ill. összegének kimutatása

Egyesületünk 2014 évben átlagosan 2 fő munkavállalót, 2015 évben 2 fő munkavállalót
alkalmazott munkaszerződéssel.
Az Egyesület 2014 és 2015 években nem nyújott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást,
sem szolgáltatást a vezető tisztségviselőinek sem önkénteseinek, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi

munkában végzik bármilyen juttatás nélkül, teljesen ingyenesen.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok
A tárgyévi gazdálkodás bemutatása.
7.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Egyesület előző és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerinti bontásban.

eFT-ban

Bevételek 2014, 2015
Összes bevétel
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Alapitóktól
Központi költségvetésből SZJA 1%
Helyi önkormányzattól
Társadalombiztosítótól
Egyéb
Továbbutalási céllal kapott
Adományozóktól kapott támogatások összesen
a, magánszemélyektől kapott adomány
b, cégektől kapott támogatás
c, szervezetektől kapott támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdijból származó bevétel
Egyéb bevétel
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Előző év Tárgyév
17261
20210
9227
11719
0
0
332
70
0
0
0
0
0
0
0
0
8895
11649
8895
11649
0
0
0
0
0
1079
6666
6300
1283
714
69
398

Pénzintézettől kapott kamat

16

0

A szervezet pályázati úton előző évben 2013-ben és 2014 évben nem nyert és nem kapott támogatást.
2015 évben külföldi pályázatból kapott összeg 2.256eFT, ebből elhatároltunk 1.177eFt összeget.
Egyesületünk előző és a tárgyévben vállalkozásból bevételt nem ért el, vállalkozási ráforditása nem volt.
A költségvetésből kapott szja 1% támogatás összege 2014 évben 332eFT, 2015 évben 70eFt volt,

melyet teljes egészében felhasználtunk ifjúsági oktatásra.

7.2. Kiadások
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó alapcélok és működési költségek az általános szabályok
szerint kerültek elszámolásra.
eFt-ban
Előző év Tárgyév
Kiadások összesen 2014, 2015
15619
13002
Anyagjellegű ráforditások eFt
Anyagköltség
Nyomtatvány,irodaszer
Tisztitószer
Munkaruha
Egyéb anyag,szakkönyv,foly.
Posta, telefon, internet
Szállitás, utazás
Bérleti dijak
Oktatás, továbbképzés
Tagdijak
Hirdetés,reklám,prop.
Szolgáltatás,karbantartás
Bankköltség
Biztositás
Egyéb szolgáltatás,biztosítás,illeték
Személyi jellegű ráforditások eFt
Bérköltség
Egyéb személyi jell.ráf.
Járulékok
Értékcsökkenés eFt
Egyéb
Értékesitett tárgyi eszk.
Adók, hozzájárulások
Egyéb ráf, vissza nem ig. áfa
Kfle egyéb ráforditások

6046
62
17
9
53
189
98
96
4307
0
2
0
362
180
273
398
3841
2940
214
687
9
0
15
1117
107
4484

Pénzügyi műveletek ráforditása eFt, árfolyamkül

7326
51
48
33
9
95
67
22
5846
309
0
30
200 szja 1%
163
233
220
4010
3167
210
633
70
0
15
1561

1
19

Egyesületünk előző és a tárgyévben vállalkozási ráforditást nem érvényesített, nem végzett
vállalkozási tevékenységet. Az egyesület vezetői, önkéntesei tiszteletdijban, bármilyen díjazásban
nem részesültek.

7.3. Mutatók
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók a közhasznúsági jelentés mellékleteként

tekinthetők meg, az Egyesület megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek.

Budapest, 2016. március 31.
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BKKE
Székhely 1113. Budapest, Kökörcsin u. 7.
Adószám:
18041363-2-43
Cégjegyzékszám:
11 Pk. 69.612
7.3 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
A.
B. Éves összes bevétel

2013
Előző év (1)eFt
25055

2014
Tárgyév (2)eFt
17245

206

332

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0
0

0
0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

24849

16913

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15256

15619

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5322
15256

3841
15619

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

9799
10

1626
10

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen
Igen

Igen
Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Igen

Mutató teljesítése
Nem

Mutató teljesítése
Nem

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Igen

1. oldal

Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

18041363-2-43
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
11. Pk. 69.612

Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület
1113. Budapest, Kökörcsin u. 7.

Kiegészitő melléklet
2015.

Fordulónap: 2015. december 31.
Beszámolási időszak : 2015.01.01.-2015.12.31.

Budapest, 2016. március 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. oldal

1. A gazdákodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
Az Egyesület 1992. évben alakult. Létrehozásának célja, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kollégiumi szálláshely biztositása, oktatási, sportrendezvények szervezése.
Az Egyesület besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma
azonositó adatai az alábbiak. Fővárosi Biróság a 4806. sorszám alatt vette nyílvántartásba
a szervezetet 1992 október 27-én, 11 Pk. 69.612/193/3 főlajstromszámon.
A szervezet közhasznú szervezetnek lett minősítve 1999. november 24-én, ismételten 2014-ben.
Fő tevékenységi kör: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Bejegyzés szerinti székely: 1113. Budapest, Kökörcsin u. 7.
Elnök: Jungwirth Silvia
1.2. Telephelyek, fióktelepek
A szervezet a beszámolási időszakban rendszeres tevékenységet székhelyén kívül nem
folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.
1.3. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészitő információk, jelentések a jogszabályok által
előírt nyilvánosságon túl a cég munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen
is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.
A székhely pontos címe: 1113. Budapest, Kökörcsin u. 7.

1.4. A tevékenység folytatása
A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a
szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható

a működés beszüntetése.
1.5. Alkalmazott szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előirások szerint került összeállításra, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A szervezet, könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok
sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást.
2.2. Könyvvezetés pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatatok eltérő jelölés hiányában
ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
2.3. Beszámoló szakmai háttere
A beszámoló adatai- mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi
előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok
ellátását, irányításást a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előirt
feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe,
regisztrálási száma: Lóránt Julianna, 1139 Bp. Tahi u. 54.fszt 3. reg.szám: 154218.

2.4. Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3. oldal
2.5. Beszámoló formája és típusa
A szervezet a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsitett éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan összköltség eljárás.

A szervezet az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az
eredménykimutatást A változatban állította össze számviteli politikájának megfelelően.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról forditott idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
2.6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2015.01.01-2015.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015.12.31.
2.7. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészités időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.
2.8. Jelentős összegü hibák értelmezése
A hatályos szabályozás szerint minden esetben jelentős összegű az ellenőrzések során feltárt hiba,
ha az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt saját tőkét növelő-csökkentő
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének
2 százalékát.
A jelentős összegű hiba határa maradt az adott üzleti év mérlegfőösszegének 2 százaléka ha azonban
a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot akkor 1 millió forint a hibahatár.
Ismételt beszámoló közzétételi kötelezettség nincs.

2.9. Devizás tételek értékelése
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért
vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, december 31-i fordulónapon devizaárfolyamon történik
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre,
ha a mérlegfordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre
gyakorolt hatása a 100 eFT összeget meghaladja.
Ezévben az euro alapu hitelek árfolyamkülönbözete miatt átértékelésre kerültek,
melynek összege +397eFt, a teljes összeg elszámolása megtörtént, elhatárolással nem élt.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása irőarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
Az értékcsökkenés leirási kulcs alapvetően az adótörvényhez igazodik.
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2.11. Értékvesztés elszámolása
Az értékvesztések elszámolására akkor kerül sor, ha a 100.000.-Ft összeget meghaladja.
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként legalább egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás

az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.
3. Elemzések
3.1. Adatok változása
Mérlegadatok változása
Azon.
Megnevezés (eHUF)
1000 HUF
Előző év Tárgyév Abs.vált.
01.
A. Befektetett eszközök (02-04. Sorok)
85500
85694
194
02.
I. Immateriális javak
0
0
0
03.
II. Tárgyi eszközök
85500
85694
194
04.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
0
05.
B. Forgóeszközök (06-09. Sorok)
264423
268539
4116
06.
I. Készletek
0
0
0
II. Követelések
07.
263228
263231
3
08.
III. Értékpapírok
0
0
0
09.
IV. Pénzeszközök
1195
5308
4113
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
18
0
-18
11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. Sor)
349941
354233
4292
12.
D. saját tőke (13-19. Sorok)
276492
283700
7208
13.
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
0
0
0
14.
274866
276492
1626
II. Tőkeváltozás/Eredmény
15.
0
0
0
III. Lekötött tartalék
16.
0
0
0
IV.Értékelési tartalék
17.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú)
1626
7208
5582
18.
0
0
0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
20.
E. Céltartalékok
0
0
0
21.
F. Kötelezettségek (22-24. Sorok)
73429
69354
-4075
22.
I.Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
0
23.
II.Hosszú leháratú kötelezettségek
73093
68924
-4169
24.
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
336
430
94
25.
G. Passzív időbeli elhatárolások
20
1179
1159
26.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. Sor)
349941
354233
4292
A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás
kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Ededménykimutatás adatainak változása
Azon.
Megnevezés (eHUF)
1000 HUF
A.
Összes közhasznú tevékenység bevételele
A.1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
A.1.A.
alapitóktól
A.1.B.
központi költségvetésből
A.1.C.
helyi önkormányzattól
A.1.D.
adományok
A.2.
Pályázati úton elnyert támogatás
A.3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
A.4.
Tagdijból származó bevétel

Előző év Tárgyév Abs.vált.
17245
20210
2965
9227
11719
2492
0
0
0
332
70
-262
0
0
0
8895
11649
2754
0
1079
1079
6666
6300
-366
1283
714
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A.5.
B.
C.
D.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
E.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
F.
G.
H.
I.
J.

Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráforditásai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráforditásai
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívűli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráforditásai
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívűli ráfordítások
Összes ráforditás (D+E)
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C+F)
Adófizetési kötelezetség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
Tárgyévi közhasznú eredemény (A+D)

69
0
17245
15619
6046
3841
9
1239
4484
0
0
0
0
0
0
0
0
15619
0
0
0
1626

398
0
20210
13002
7326
4010
70
1577
19
0
0
0
0
0
0
0
0
13002
0
0
0
7208

329
0
2965
-2617
1280
169
61
338
-4465
0
0
0
0
0
0
0
0
-2617
0
0
0
5582

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének
megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.
3.2. Eszközök és források összetétele
Eszköz
Előző év (%)
Tárgyév %
Befektetett eszközök
24,3
24,2
Immateriális javak
0,0
0,0
Tárgyi eszközök
24,3
24,2
Befektettett pézügyi eszközök
0.0
0.0
Forgóeszközök
75,4
75,8
Készletek
0.0
0.0
Követelések
74,9
74,3
Értékpapirok
0.0
0.0
Pénzeszközök
0,5
1,5
Aktiv időbeli elhatárolások
0,3
0,0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
100.0
100.0
A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 323%-ban, tárgyévben
331%-ban fedezte.
A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró
állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negativ, vagy
bármelyik tényező nulla.
A saját tőke az előző évben 276.492eFt, tárgyévben 283.700eFt, 7.208eFt-al nőtt.
A szervezet saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 79,0 %, a
tárgyévben 80,1 % volt. A gazdálkodás tőkeerőssége nőtt.
A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki.
3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök záró állománya előző évben 1.195eFt, tárgyévben 5308eFT, 4.113eFt-al nőtt.
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A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest.
%-os változás nem számítható ha a pénzeszközök állománya bármely évben nulla, vagy
negativ.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben
75,6 % a tárgyévben 75,8% volt.
A hosszú távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben
75,6% a tárgyévben 75,8% volt.
3.5 Jövedelmezőség
A szervezet összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 17.245 eFt, a tárgyévben
20.210eFt volt. A bevétel az előző évhez képest 2.965eFt-al, 17,2%-al csökkent.
A működés egy naptári napjára jutó bevétel az előző évben 47.247Ft, a tárgyévben 55.370Ft volt.
A mérleg szerinti eredmény az előző évben +1.626eFt, a tárgyévben +7.208eFt volt.
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészitések
4.1. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A szervezet mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.
Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások
változásain túl - nem változtak.
4.2. Értékelési különbözetek
Sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai
Ezévben az euro alapu hitelek a jelentős és tartós árfolyamnövekedés miatt átértékelésre kerültek,
melynek összege 4.484eFt, a teljes összeg elszámolása megtörtént, elhatárolással nem élt.
4.3. Értékvesztés
Értékvesztés megállapitása és elszámolása nem történt.
4.4. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.
Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási
időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz
esetében sem került sor.
4.5. Előző évek módositása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
4.6. Tételbesorolások, a mérleg tagolása
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos
besorolása bemutatást kívánna.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl mérlegtételek nem szerepelnek.
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a tárgyidőszakban nem élt a szervezet.
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4.7. Saját tőke
Saját tőke változása
Tőkeelem
Előző év eFt
Tágyév eFt
12.
276492
283700
D. saját tőke (13-19. Sorok)
13.
0
0
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
14.
II. Tőkeváltozás/Eredmény
274866
276492
15.
0
0
III. Lekötött tartalék
16.
0
0
IV.Értékelési tartalék
17.
1626
7208
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú)
18.
0
0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Változás
7208
0
1626
0
0
5582
0

4.8 Leltározási és értékelési szabályok
Az eszközök és források leltározása és értékelése a számviteli törvénynek megfelelően az általános
szabályok szerint történik.
4.9 Pénzkezelési szabályok, befektetési szabályok
A pénzkezelés a számviteli törvénynek megfelelően a számviteli politikában előirt szabályok szerint történik.
Befektetés nem történt.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem

tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakára vonatkozó korrekciót nem tartalmaz.
5.2. Össze nem hasonlítható adatok
A szervezet eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatóak az előző üzleti év megfelelő adatával.
5.3. Eredménykimutatás tagolása
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a szervezet a tárgyidőszakban nem élt.
5.4. Bevételek
Kapott támogatások bemutatása
A szervezet támogatási program keretében a beszámolási időszakban tevékenysége fenntartására,
fejlesztésére sem végleges jelleggel, sem visszatéritendő (kötelezettségként kimutatott)
támogatást nem kapott, illetve nem számolt el, pályázati támogatás 2014 évben nem volt.
A költségvetésből kapott szja 1% támogatás összege 2014 évben 332eFt volt, 2015évben 70eFt volt.
A támogatást mindkét évben ifjúsági oktatásra használtuk fel.
A kapott adományok összege 2014 évben 8.895eFt, 2015 évben 11.649eFt volt, melyet alapcéljaink
megvalósítására használtunk fel, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kollégiumi szálláshely biztositása, oktatási, kulturális, sportrendezvények szervezésére, ifjúsági
rendezvények szervezésére és alapcélokkal kapcsolatos hiteltörlesztésre.
Tagdij bevétel 2014 évben 1.283eFt, 2015 évben 714eFt, közhasznú bevétel 2014 évben 6.666eFt,
2015 évben 6.300eFt, egyéb bevétel 2014 évben 69eFt, 2015 évben 398eFt.
Külföldről kapott pályázati összegből származó bevétel 2.256eFt, melyből tartalékoltunk, elhatárolásra
került 1.177eFt, 1.079eFt-ot felhasználtunk oktatási rendezvényekre.
Bevételeinket alapcéljaink megvalósítására közhaszú tevékenységre használtuk fel.

8. oldal
5.5. Eredmény
A tagok a beszámoló adatait elfogadták. Osztalék kifizetésére nincs mód.
6. Tájékoztató adatok
6.1. Bér és létszámadatok
Létszámadatok
A szervezet a tárgyévben átlagosan 2 fő munkavállalót foglalkoztatott, a bérköltség összege 3.167eFt.
A vezető tisztségviselők, tagok, önkéntesek teljesen igyenesen végezték munkájukat.
6.2. Környezetvédelem
A szervezet sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem
volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képezett, a mérlegben
meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállitási kötelzettsége nincs. A szervezet veszélyes hulladékot,
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.
6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásinak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

