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Adószám: 19 653118 -1-42
Statisztika i szárnjel t9 653118942023101
Bí rósági bejegyzé s száma: 7 7 2 / F őv árosi Bí róság

Kiegé szí tő mellé klet

a BelügYi, Rendvé delmi é s Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeté nek
(BRDSZ)

2020 . é vi mé rle gé hez, é s ere dmé ny-levezeté s é hez.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámoló időszaka: 2020. január I - december 3].
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1. Általánosinformációk:

A Belügyi, Rendvé delmi é s Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetel989 októberé ben alakult, a
Fővárosi Bí róság 1990, januát 31-é n jegyezte be.

Fő f eladatai : Alap szab ályb an fi gzitette
. A belü8yi munkavállalók é rdekké pviselete é s é rdekvé delme,
r A tagok, szociális támogatása, üdülteté se (főké ppen gyógyüdulőhelyeken)

2. Szerkezeti változások:
A beszámoló időszakában olyan szerkezelivá|tozás nem ment vé gbe, amely kihatással lett volna
a számviteli politikára, illetőleg a valós é s megbí zható összké p szempontjából lé nyeges.

3. Az üzleti é v körülmé nyei:
}elen beszámo|ó 2020.január 1, - 2020. december 31. közti időszakot öleli fel, a mé rleg
fordulónapja 2020. december 3].. A beszámoló időszakábanlé tszámunk a különböző
átszervezé sek adminisztratí v okok miatt jelentősen lecsökkent, de mé g 1gy is a BRDSZ a belátható
jövőben fenn tudja tartani m{í ködé sé t.

4. Számvitelipolitika:
A szakszervezet a könyvelé st, é s nyilvántartásait a számvitelről szólő 2000. é vi C. törvé ny,
valamint a 479/2019 (XII. 28.) Korm. rend. előí rásainak, é s a Magyarországon elfogadott
könywiteli elveknek megfelelően vé gzi.

A BRDSZ számviteli politikája az a|ábbiakatrögziti:
- A Szakszetvezet kettős könywezeté sre, é s az egyé b szervezetek egyszerűsitett é ves

beszámolójának ké szí té sé re kötelezett. A beszámoló mé rlegből, eredmé ny-kimutatásból
é s kiegé szí tő mellé kletből áll. A beszámoló magyar nyelven került kiállí tásra.

- Jelentős összegű hibák é rtelmezé se:

}elentős hibának minősül a hiba feltárásának é vé ben, az ellenőrzé sek során - ugyanazon
é vet é rintő - megállapí tott hibahatások eredmé nyé t, saját tőké t növelő-csökkentő
é rté ké nek együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzöbt üzleti é v
mé rleg-í őösszegé nek 2% - á!.

- Lé nyeges hibák é rtelmezé se;
Megbí zható é s valós ké pet lé nyegesen befolyásoló hiba (SZT 3§(3) bek. 5. pont)

,,ha ajelentős összegú  hibák é s hibahatások összevont é rté ke asaját tőke é rté ké t
lé nyegesen megváltoztatja é s ezé rt a már közzé tett vagyoni-pé nzügy- jövedelmi
helyzetre vonatkozó adatok megté vesztőek."
A Szakszervezetné l lé nyegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a hiba feltárásának
é vé t megelőző izleti é v mé rlegé ben kimutatott saját tóke 20 %-kalváltozik.

- Ismé telt közzé té te7alkalmazása:
A jelentős összegú  hibák feltárása eseté n a feltárás é vé t megelőző ú zletié v beszámolóját
az eredeti é s a módosí tott adatok bemutatásával, a módosí tások kiemelé sé vel a tárgyé vi
beszámoló közzé té telé t megelőzően ismé telten kOzzé kell tenni, kivé ve,ha az erre nyitva
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álló határidő letelte e|őtt az adott üzleti é vi beszámoló leté tbe helyezé se, é s közzé té tele
megtörté nt. A hibák egyes üzleti é vekre gyakorolt hatását atárgyé vibeszámoló
kjegé szitő mellé kleté ben kell bemutatni.
]É rté kcsökkené si leí rás elszámolása:

. Leí rás módja:

Az é rté kcsökkené si leí rás elszámolása időarányosan, lineáris módszerrel törté nik.
l Az é rté kcsökkené si leí rás elszámolásra (főkönyvben - analitikában) é vente kerül

sor, kivé ve a kivezetett terv szerinti é rté kcsökkené sre, mely kivezeté skor kerül
elszámolásra.

l Teryen felüli é rté kcsökkené si leí rás elszámolása az azt megalapozó esemé nnyel
egyidejűleg kerül elszámolásra.

o l(is é rté kű eszközök é rté kcsökkené si leí rása:
A 100 eFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülé si é rté kkel
bí ró vagyoni é fié kűjogok, szellemi termé kek, tárgyi eszközök bekerülé si é rté ke a
használatbavé telkor é rté kcsökkené si leí ráské nt egy összegben elszámolásra kerül.

o Leí rási kulcsok:
o Immateriális javak 337"

o Epületek: 2%

o Egyé b é pí tmé nyek 6%

o }árm{í vek 20%

o lrodai, üdülői berendezé sek: 14,5%

o Számitástechnikai eszközök 33%
Eszközök é s források té teleit a mé rleg fordulónapjával, leltározással, egyezteté ssel
e|Ienőruzik, é s egyedileg is é rté keljük.
Devizák é rté kelé se: é rté kelé shez a teljesí té skor é rvé nyes OTP Bank árfolyamát
alkalmazzuk,

5, Mé rleghezkapcsolódókiegé szí té sek:

A mé rleg korábbi időszakaira vonatkozó korrekciót nem tartalmaz.

6. Befektetetteszközök:

A bruttó é rté k alakulása:
adatok ezer Forintban

Megnevezé s Nvitó: Növekedé s: csökkené s Záró:
Immateriális javak;
Telkek 5 000 5 000
Epületek 186 7-],0 1,86 710
Epí tmé nyek 8 988 8 988
üatitot berendezé se 6 442 6 442
|árművek 0
Egyé b berendezé s 1329 1,329
Tárgyi eszközök
összesen: 208 469 0 0 208 469
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Megnevezé s Nyitó: Növekeclé s: Csökkené s: Zátó:
Immateriális javak:
Telkek
Epületek 58 089 4347 62 436
Epí tmé nyek 7 596 539 8 135
üautot berendezé se 6 442 6 442
}árművek
Egyé b berendezé s 1 330 1 330
Tárgyi eszközök
összesen: 73 457 4 886 0 78 343

Halmozott é rté kcsökkené s alakulása:

Terven felüli é rté kcsökkené s:
A tárgyé vben 0 Ft.

adatok ezer Forintban

7. Forgóeszkozök:
követelé sek alakulása

belföldi követelé sek:

egyé b kovetelé s (bí rósági perkoltsé g előlege)
Követelé sek összesen:

8. Pé nzeszközökalakulása:

Pé nztát:
Valutapé nztár:
Elszámolási beté t:

Üautesi alszánt7a:

Erté kpapí rok:
p é nzeszközök összesen:

9. Aktí v időbeli elhatárolás:

2019

2019

118

1" 014
27 170

34 613

62915

(ezer Forint)

2020

(ezer Forint)

2020

465

1312
1,0 636

34813
47 226

2020. é vben nem volt.
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10. Saját tőke alakulása: (ezerForint)

Alapí tói tőke:

Társ. cé lú  tőkevált:

T átgyé vi eredmé ny alaptevé kenysé gből
Saját tőke összesen:

2019

59 907

153 354
-15 805

l97 456

471,

59 907

137 549

-20 600

176 856

2020 YáItozás %

-1,0,44

-10,44

A BRDSZ fordulónapi saját tőké je a jogszabályokban előí rt tőkekövetelmé nyeknek eleget tesz, a

tevé kenysé g folytatásához megfelelő fedezetet biztosí t.

1].. Cé ltartalé k: Nem ké peztünk,

1,2. Kötelezettsé gek: (e Ft.)

2019 2020
Hosszí t lejáratr1 kötelezettsé g:
Rövid lejáratú  kötelezettsé g:

- Adók:
- Vevőktőlkapottelőlegek:

13. Passzí v időbeli elhatárolás: Nincs

14. Eredmé ny-kimutatáshoz kapcsolódó kiegé szí té sek:

Bevé telek alakulása: eFt,

2019 % 2020 %

496

15 507 39,43

23357 59,38
126 0,32
342 0,87

39332 100,00

14326 52,82

11,973 44,15
621, 2,a3
200 1,00

27120 100,00

Alaptevé kenysé  g bevé tele:
Üdiiltetcs bevé telei:
Egyé b bevé tel:
Pé nzüg,vi mú veletek bev. (é rté kpapí rok hozama):
Osszesen:

A tagdí jbevé tel folyamatosan csökken, az üdülé si bevé tel is csökkent. Az
MNÜA-val kötött szerződé s szociális tidtilteté sre megszú nt.

15. Ráfordí tások:
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Megnevezé s 2079 o/
/o 2020 o/

/o

Anyag iellegű ráfordí tás 43 096 78,2 36981 77,5
Szemé lyi jellegú  ráf 7 009 12,7 5 799 1))
ECS 4 91,0 8,9 4940 1,0,3

Egyé b ráfordí tás: 1.22 0,2
Pé nzngyi műveletek ráí
Rendkí vüli ráfordí tás
Ráfordí tások összesen: 55 137 1"00,0 47 7z0 100,0

A Szakszervezet vállalkozási tevé kenysé get nem folytatott

Alaptevé kenysé g erec{mé nye: (e Ft)

2019:

2020:

-15 805

-20 600

Az üdülők kihasználása lé nyegesen csökken! a tagdí jbevé tel is csökkent, ezé rt atfugyé v
vesztesé ges lett. A Szakszervezet mindent megtett a költsé gek csökkenté sé re, hogy a vesztesé g
csökkenjen.

16. Bé r é s lé tszámadatok:

Munkavállalók (fő)

2020:6 fő munkavállaló

Bé rköltsé gek összeté tele:

Bé ren kí vüli juttatások: (e Ft)

2020
Segé lyek:
Munkába járás költsé ge:
Egyé b (ajándé kutalvány)

Bé ren kí vüli juttatások összesen:

(e

180

2019

250

51

301

,l,970

2150

Megnevezé s 2019 o/
/o 2020 o/

/o

Munkavállalók 3 801 60,2 4710 81,2
Megbí zási dí j 2246 35,6 1 089 ].8,8

Jutalom 268 4)
Bé rköltsé gek összesen: 6 315 100 5 801 100
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17. A beszámolót összeállí totta:

Heimpold Lász|óné  a számviteli feladatok vé gzé sé te megbí zott szemé ly mé rlegké pes könyvelői
ké pesí té ssel bí r. PM tegisztt áciő száma: 123881

Budapest, 2021, április 15.
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