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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2013. évi 

Egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

Társadalmi szervezet neve: Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 8. 

Adószáma: 18671276-1-13 

Alapszabály kelte: 1995. november 21. 

   végzés száma:Pk.60522/1995/1 

   módosítása: 2013. április 10. 

Nyilvántartási száma: 1961 TE 

Bejegyezve: Pest megyei Bíróság 

Közhasznúsági végzés száma: 4.Pk. 60.522/1995/24 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú 

 

1. Az Egyesület bemutatása 

Az Egyesület működési céljai: 

- a Biatorbágyon élő nagycsaládok életkörülményeinek javítása 

- ifjúságvédelem 

- rendezvények, kulturális programok szervezése 

- kirándulások szervezése 

- családok, gyermekek, rászoruló családok képviselete az Önkormányzaton 

- más helyi egyesületekkel közös programok szervezése 

 

A 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról) 2§. 20. pontja szerint közhasznú tevékenység: 

minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését 

közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez. 
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Ennek alapján az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése 

(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. – : alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. 

pont, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 

6.§.(1) és 15.§.) 

 

b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme  

(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1.§.(1),(3) és 15-20.§.); 

 

c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, (1993.III.tv.57.§(1)d), 

64.§, 1997.XXXI.tv.12.§(2),Csvt. 6.§. 

 

d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Atv. Szabadság és 

Felelősség XVIII. 1. pont 1997.XXXI.tv.11.§(1), 12.§(2), 39.§, Csvt. 13.§.); 

 

f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk, Csvt. 3.§.(2); 

 

g.) egészségügyi felvilágosítás (1997. évi CLIV.tv.); 

 

h.) környezeti nevelés (1996. évi LIII. tv.); 

 

i.) ismeretterjesztés (1997. évi CXL.tv., 2001. évi CI.tv.); 

 

Ezek a szolgáltatások ingyenesek, és egyesületi tagságtól függetlenül minden családnak 

rendelkezésére állnak. 

Az Egyesület vagyonát a Civil Tv. 17. § (3) bekezdése szerint folytatott esetleges gazdasági-

vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai 

tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem 

állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. 

Az Egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik. 
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2. A számviteli politika főbb vonásai 

Könyvvezetés módja 

Egyesületünk a könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. 

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. 

 

Beszámoló készítés rendje 

Éves beszámoló, a mérleg fordulónapja december 31. 

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja legkésőbb április hó 10. napja 

1. Számviteli beszámoló: 

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 

állított össze. 

 

2. Költségvetési támogatások felhasználása: 

2012-ben a Nemzeti Együttműködési Alaptól projekt pályázat keretében nyertünk 1.100.000 

Ft-ot, melyből 2012. évben 216.900 Ft-ot, 2013-ban 883.100 Ft-ot költöttünk el. A 

pályázat elszámolási határideje: 2013.06.30. volt. 

2013. évben a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai intézet pályázatán 400.000 Ft-ot nyertünk, 

mely összeg tárgyévben teljes egészében felhasználásra került. 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2013. 12. 31: 

 

Saját tőke (2013. 12. 31) 1 255 e Ft 

Kötelezettségek -11 e Ft 

Eredmény 163 eFt  

Passzív időbeli elhatárolások 343 e Ft 

Összesen 1 750 e Ft 

 

Tárgyi eszköz: 315 e Ft 

Követelések: 0 e Ft 

Pénzeszköz: 1 391 e Ft 

Aktív időbeli elhatárolások 44 e Ft 

Összesen 1 750 e Ft 
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása: 

2013-ban 7.010 eFt értékű adományt kapott az Egyesület, mely a tagcsaládok között 

kiosztásra került. 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: 

 

2013. évben a helyi Önkormányzattól kapott támogatás összege: 260 e Ft volt. Központi 

költségvetési szervtől, személyi jövedelemadó 1%-ból 53 e Ft összeget kapott az 

egyesület. 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

2013-ban nem volt. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló: 

1.    2013. évi programok 

a.    Rendezvények 

  

Időpont Esemény 

január 03. BNE Elnökségi ülés iroda 

január 06. Nemzeti Színház – Weöres Sándor: Holdbéli csónakos 

január 19. NOE választmányi 

február 09. Házasság világnapja /NOE Pécs/ 

február 12. BNE Elnökségi ülés iroda 

február 16. Ruhabörze - Faluház 

február 23. NOE Régiós találkozó BNE - Faluház 

február 23. 
Napok a házasságról c. rendezvénysorozat Dr. Gőbel Orsolya Ismered e a 

szívét c. előadása 

március 11. BNE Elnökségi ülés iroda 

március 16. Ruhabörze - Faluház 

március 30. 

Húsvéti készülődés-kézműves nap a Faluházban a BNE, az Aranyalma 

Magyar Műveltség Egyesület, és a Biatorbágyi Székely Kulturális 

Egyesület közös szervezésében 

április 02. BNE Elnökségi ülés iroda 
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április 10. BNE Éves közgyűlés Faluház 17.30 

április 13. Ruhabörze - Faluház 

április 13. 
Napok a házasságról c. rendezvénysorozat Uzsalyné Pécsi Rita PhD 

Mitől működik a nevelés és miért nem c. előadása 

április 20. 
Részvétel a Földnapi szemétszüreten - Biatorbágyi Tájvédő Kör 

Egyesület szervezésében 

április 27. NOE Közgyűlés 

május 09. BNE Elnökségi ülés iroda 

május 11. Budavidék Zöldút biciklitúra Tájvédő Kör szervezésében 

május 18. Ruhabörze - Faluház 

május 25. NOE választmányi 

május 25. BNE Családi nap – Városi Gyereknap /közösen a Faluházzal/ 

május 26. NOE Gyereknap 

június 06. BNE Elnökségi ülés iroda 

június 21-23. 
Városünnep testvérvárosokkal rendezvény /Faluház és a BNE közös 

szervezésében/ 

augusztus 29.  BNE Elnökségi ülés iroda 

szeptember 27.  
BNE CLUB délután FH 18.00-21.00 Terjék pincészet borkóstolója - 

gyerekeknek mozi est 

szeptember 21. Ruhabörze - Faluház 

szeptember 14. Városi sportnap - Fut a Biatorbágy 

szeptember 14. NOE választmányi 

október 03. BNE Elnökségi ülés iroda 

október 16. Ruhabörze - Faluház 

november 07. BNE Elnökségi ülés iroda 

november 16. Ruhabörze - Faluház 

november 30. NOE választmányi 

november 30. de. Karácsonyi készülődés-kézműves családi nap 

november 30. du. JÁTÉKBÖRZE 

december 05. BNE Elnökségi ülés iroda 

december 14-15. Angyalfia vásár 

december 20-22. Fővárosi Nagycirkusz 

 

 

 

b.    Szakmai programok 
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Rövid beszámoló és értékelés a 2013. év tevékenységeiről 

A 2013. évet a 2O12. évről áthúzódó színházlátogatással kezdtük. A Nemzeti Színház – 

Weöres Sándor: Holdbéli csónakos című előadását néztük meg nagy taglétszámú részvéttel. 

 Februárban BNE az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.-től 5.727.053.- forint értékű 

édességadományt kapott ajándékba. Az adományt a korábbi osztásokhoz hasonlóan a 

biatorbágyi és Biatorbágy vonzásterében élő nagycsaládosok és a különböző hátrányos 

helyzetű, ill. rászoruló családok között osztottuk ki.  

A különösen nagy mennyiségre való tekintettel szervezetünk bővítette az adomány 

elosztásában részt vevő környékbeli települések, illetve szociális szervezetek számát.  

Összesen 10 település 23 szervezete és tagintézményeik részesültek a felajánlott adományból.  

 Február végén a BNE vezetősége egy egész napos program keretében, házigazdaként 

vendégül látta a Faluházban a NOE régiós vezetőket. A rossz időjárás ellenére, mindenki 

megelégedésére egy nagyon színvonalas napot tölthettünk együtt és fontos gondolatokat 

tudtunk megosztani egymással. A régiós napot délután, Dr. Gőbel Orsolya Ismered e a szívét 

c. előadásával zártuk, melyet a Napok a házasságról c. nyitott rendezvénysorozatunk  

keretében rendeztünk. 

 Ebben az évben az Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesülettel és a Székely 

Kulturális Egyesülettel közösen rendeztük meg húsvétváró kézműves délelőttünket. 

Szerencsésnek bizonyult a három egyesület közös programszervezése, mert bár sok látogatója 

volt a rendezvénynek, mégis kényelmesen el lehetett férni, nem kellett 1-1 tevékenységre túl 

sokáig várakozni, egy teremben összezsúfolódni, a látogatók pedig rendkívül sokféle 

lehetőség közül választhattak. A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete a Nagyteremben 

kapott helyet. Igyekeztünk minden korosztály számára megfelelő tevékenységet nyújtani. A 

legkisebbek képeslapot készíthettek, tojástartóból különböző állatokat, virágokat alkothattak. 

A kicsit nagyobbak krepp-papírból hajtogattak szebbnél szebb virágokat, a még nagyobbak 

(és még ügyesebbek) pedig kifújt tojásból varázsoltak bárányt, nyuszit, csibét. Jó hangulatban, 

vidáman telt a délelőtt. Jó volt látni az alkotó gyerekeket, az örömöt az arcokon, amikor 1-1 

szép húsvéti ajándék elkészült. 

 Áprilisban megtartottuk éves közgyűlésünket, melyet a tagcsaládok óriási száma miatt 

rendhagyó módon először a Faluház nagytermében tartottunk. A készülődésünk azonban nem 

váltotta be hozzáfűzött reményeinket, hiszen a résztvevők száma a tagsághoz képest 

elenyésző volt. 

A tavaly bevezetett BNE - Önkéntes kártyát, ebben az évben is alkalmaztuk, azonban az 

önkéntes órák számát megemeltük 6 órára. 

A Közgyűlést követően a Napok a házasságról rendezvénysorozatunkat Uzsalyné Pécsi Rita 

PhD Mitől működik a nevelés és miért nem című előadásával folytattuk.  

Mint minden évben, 2013-ban is részt vettünk a Föld napja alkalmából szervezett április 20-i 

Szemétgyűjtésen, azokkal a tagcsaládokkal, akik fontosnak tartják a környezetük védelmét és 

szépítését. 

 A BNE vezetősége a tavalyi év sikerein felbuzdulva a Családi napot ebben az évben is 

összevonta a Városi Gyereknappal, és május végén a Faluházzal közösen összefogva, három 

helyszínen szerveztük meg. 

A gyereknap alkalmából Biatorbágy központja Mesevárossá alakult. Mesék színhelyeivé 

váltak a parkok, a játszóterek, a parkolók és mesék szereplőivé a tér minden lakója és 

látogatója.  

A Fő téren sétálva, a játszótér körül találtuk a Babavárost, ahol számtalan nagymozgásos, 

fejlesztő, konstrukciós és szerepjáték varázsolta el a legkisebbeket, többek között a Babuka 



 7 

segítségével. Csodák teremtek a pici kezek alatt a BNE kézműves kunyhójában, ahol arcfestés 

és lufihajtogatás is várta a gyerekeket. Különleges alkalom nyílt arra, hogy doktorrá 

változzon, aki akar, Juhász Zsuzsanna doktornő hófehér sátrában, vagy méhésszé egy igazi 

Mézműhelyben a Kárász méhészet vezetésével. Néder Norbi hintája és a trambulin várta a 

szédülni és repülni vágyókat. 

A nagyobbak sport-, ügyességi, logikai és társasjátékokat próbálhattak ki a Játéktéren és a 

Sporttéren. Beleülhettek egy igazi, valódi mentőautóba, rendőrautóba és tűzoltóautóba és 

tényleg mindent megnézhettek és kipróbálhattak rajtuk. Közelről nézhették végig az 

óriásmotorok bevonulását és a parkolóban akárki kipróbálhatta őket. Lovacskázhattak és 

lovagolhattak is, és még egy hintón is utazhattak az arra vágyók a Sétatéren. A Nyelvek házát 

is meglátogathatták a Helen Doron tábla tövében. 

A Finomságok Utcájában paprikás és virslis ételekkel, szörppel és palacsintával, lángossal és 

fánglissal, tölcséres almával, sütivel és pattogatott kukoricával várták a Meseváros szakácsai 

és cukrászai (az Őszidő Nyugdíjasklub, a BNE és a Tájvédők) azokat, akik megéheztek. 

A gyereknap reggele futóversennyel indult a BFKK szervezésében, a BNE szárnyai alatt: 

A Fő tér színpadi produkcióknak is helyt adott: 

 10.00: Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja 

 A látványos bábjáték sok zenével, óriás marionett-bábokkal, élőszereplőkkel és 

 árnyjátékkal jeleníti meg a mesék igazságos királyát, de az igazságot kereső embert is. 

 11.30: A só című bábjáték Néder Norbival és Tóth Krisztinával 

 14.00-15.00: A PMAMI néptáncosainak és az Arctsműhely táncosainak bemutatója  

 16.30-17.30: Honvéd Táncegyüttes: Vargánya apó meséi - mese zenében, dalban, 

 táncban 

A Faluházban eközben szintén izgalmas programok sorjáztak: 

 11.00: A Biatorbágyi Gyermekbábos Szakkör játékos foglalkozása 

 12.00: „Örülünk, hogy megszülettél” (az ünnepség alatt a kicsiket várta a  

 Kisgombosban az Anyák meséi) 

 13.00 és 15.00: Mesés tárlatvezetés a Találkozások a Képzelet terén c. gyermekkönyv-

 illusztrátorok kiállításán 

 18.00: Pécsi Rita előadása a döntésképesség nevelése címmel 

A belépés és a játékok használata mindenki számára díjtalan volt! 

Júniusban a BNE az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.-től 1.282.569.- forint értékű 

édességadományt kapott ajándékba. Az adományt a korábbi osztásokhoz hasonlóan a 

biatorbágyi és Biatorbágy vonzásterében élő nagycsaládosok és a különböző hátrányos 

helyzetű, ill. rászoruló családok között osztottuk ki. 

Ebben az évben is képviseltettük magunkat a Városünnep "Egy nemzet, egy család" 

jelmondatú rendezvényén, mely előestéjén a Napok a házasságról rendezvénysorozatunk 

keretében Uzsalyné Pécsi Rita (LE?) ÉPÍTŐ KRITIKA ÉS AZ APA SZEREPE című 

előadásával indult. A többi napon 14.00—20.00-ig gyermekfoglalkozásokat és arcfestést 

kínáltunk az odalátogatóknak.   

Közkívánatra szeptember végén a Faluházba, egy kötetlen estére hívtuk a tagcsaládokat. A 

gyermekeknek filmvetítést szerveztünk a nagyteremben, mely idő alatt a szülők részt vehettek 

egy az előtérben megrendezésre kerülő minőségi borkóstolón. 
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 Adventi kézműves napunkat ebben az évben rendhagyó módon nem a Faluházban, 

hanem a torbágyi Szűz Mária neve plébánia 300. évfordulós rendezvénysorozatának keretein 

belül, a Karitásszal közösen tartottuk. Lehetőség nyílt a tagcsaládok részére, hogy az adventi 

koszorúikat maguk készítsék el, és a mellett a gyerekek sok egyéb apró karácsonyi díszt, 

ajándékot készítsenek. 

 2013-ban másodszor is megszerveztük a Faluház Aulájában és Nagytermében a 

JÁTÉKBÖRZÉT, amely lényege, hogy a gyerekek elhozhatták ajándékba kapott, nem tetsző 

vagy megunt, feleslegessé vált, de új, vagy alig használt, jó állapotban lévő játékaikat, 

sportszereiket és könyveiket. A Játékbörze végén sokan éltek az általunk kínált lehetőséggel 

és a megmaradt játékokat otthagyták adománynak, hogy azokat első sorban helyi rászoruló 

gyermekeknek osszunk ki a Családsegítő Központ segítségével. 

 A városi Angyalfia vásáron ebben az évben kizárólag családjaink házi készítésű 

süteményeit kínáltuk a standunkra látogatóknak. 

2013-ban a BNE tagsága tovább növekedett. Az év végére a tagcsaládok száma 150 fölé 

emelkedett.  

 

2013. évben a tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel folytattuk és a Faluházba átvittük havonta 

megtartott Ruhabörzéinket, melyeken az árusítók számát idén is limitálni kellett. A 

rendezvényekre egyre többen látogatnak el. 

2013-ban kétszer tudtunk kedvezményesen részt venni a Fővárosi Nagycirkusz színvonalas 

előadásain. Ebben az évben is sikerült a tagcsaládoknak alacsony kiadással járó, rendkívül 

színvonalas programot kínálni a Karácsony előtti napokban a NOE közreműködésének 

köszönhetően. Ezzel újabb lehetőség nyílt egy kis kikapcsolódásra, melyet nemcsak a 

gyerekek, a szülők legalább annyira élveztek. A gazdag programkínálatban láthattunk számos 

díjnyertes produkciót.  

Több alkalommal lehetősége nyílt családjainknak színházi előadások ingyenes vagy 

kedvezményes megtekintésére is a NOE jóvoltából. 

Számos helyi civil szervezettel működtünk együtt, több rendezvényt közösen készítettünk elő 

és bonyolítottunk le. 

Ebben az évben a NEA és az NCSSZI pályázatok által nyújtott támogatásnak köszönhetően – 

rendszeresen szerveztük meg a „Napok a házasságról” elnevezésű rendezvénysorozatunkat a 

BÖME és a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvánnyal közösen. 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az óvodai és a bölcsődei felvételeket elbíráló 

bizottság 2013. évi munkájában is részt vállaltunk. 

A saját szervezésű programokon túl számos más lehetőségre is felhívtuk tagcsaládjaink 

figyelmét. Meghirdettük a NOE különböző programjait, és rendszeresen hívtuk a 

családjainkat a Faluház, és a többi helyi szervezetek rendezvényeire, a családokat érintő 

előadásokra, és a helyi Piacra. Különféle akciókra (pl. alma, barack, paradicsompüré, füzet, 

egészségügyi papírtermékek, stb.) hívtuk fel a figyelmet. 

Az adományosztás terén az Aldinak köszönhetően nagyon pozitív évet zártunk 2013-ban is. 

Hírleveleinkben helyt adtunk a Faluház által szerkesztett Biatorbágyi programfüzetnek, a 

családoknak szóló programokat külön kiemelve.  

Honlapunkat folyamatosan fejlesztettük-fejlesztjük. Szakemberek bevonásával azon 

dolgozunk, hogy a naprakész információkon kívül az elektronikus kapcsolattartás egyik 

fontos eszköze lehessen, segítséget nyújtson információk beszerzéséhez. Közzétesszük a 

programjainkon készített fényképeket, valamint az egyesület működésével kapcsolatos 
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iratokat. A 2013. évben "Nagycsaládos kedvezmények" rovatunkat tovább bővítettük, és nagy 

hangsúlyt fektettünk arra, hogy a családok minél több helyi vállalkozónál vásárolhassanak 

kedvezményesen! 

Úgy érezzük, hogy a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete az alapszabályában 

megfogalmazott elvekkel összhangban végzi tevékenységét, különös hangsúlyt fektetve a 

közösségteremtésre, érték- és érdekvédelemre, valamint a rászorulók segítésére.  

 

8.  Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyesületi élet szervezésével 

kapcsolatos munkát önkéntes segítők látják el, díjazásban nem részesülnek. 

 Egyesületünk 2013. évben a következő bevételekkel számolhatott: 

I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 

a) Központi költségvetéstől kapott (SZJA 1 %) 53 e Ft 

b) Helyi önkormányzattól kapott támogatás 260 e Ft 

I. Pályázati úton elnyert támogatás: 1.334 e Ft 

II. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 416 e Ft 

III. Tagdíjból származó bevétel: 637 e Ft 

IV. Egyéb bevétel: 7.085 e Ft 

 Összes bevétel: 9.785 e Ft 

 

9.  Egyesületünk ráfordításai 2013. évben a következőképpen alakultak: 

Anyagjellegű ráfordítások: 835 e Ft 

Egyéb ráfordítások: 8.458 e Ft 

Ráfordítást jelentő elszámolások (amortizáció): 329 e Ft 

A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen:  9.622 e Ft 

a) Programok, rendezvények kiadásai: 

Összesítés programok szerint Kiadás 

Húsvéti kézműves 4 515 Ft 

Gyereknap 993 561 Ft 

Városünnep 96 305 Ft 

Angyalfia vásár 3 086 Ft 

Napok a házasságról 171 532 Ft 

Egyéb rendezvények (Gryllus koncert, 
borkóstoló) 189 824 Ft 

Összesen: 1 458 823 Ft 
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2012 évhez képest – ahol a 703 195 Ft volt a kiadás a programokra – ebben az évben 

jelentősen megnőtt az ilyen jellegű kiadásunk, mert városunk gyereknapi 

programjaihoz – azok megszervezésével és finanszírozásával is – jelentősen 

hozzájárultunk, amit részben pályázati pénz, részben saját pénzeszközök 

felhasználásával tudtunk megoldani. Másik, az előző évekhez képest nagyobb 

kiadással járó nyilvános programunk a „Napok a házasságról” c. sorozat volt. 

b) Értékcsökkenési leírás részletezése: 

Fkszla Megnevezés Besz. éve Bruttó ár Elszámolt écs Tárgyévi écs Összes écs Nettó érték Megjegyzés

123 Bérelt ingatlan (iroda) 2013 208 032 0 7 318 7 318 200 714 6%-os leírás

208 032 0 7 318 7 318 200 714

142 Sporteszközök

Trambulin hálóval 2009 126 800 92 130 25 360 117 490 9 310

összesen 126 800 92 130 25 360 117 490 9 310

143 Irodaigazgatási eszközök

Agfa X-120 fénymásoló 2005 60 000 60 000 0 60 000 0

HP-nyomtató 2007 56 200 56 200 0 56 200 0

Notebook 2008 184 788 184 788 0 184 788 0

Projektor 2013 140 000 0 34 808 34 808 105 192 33%-os leírás 

összesen 440 988 300 988 34 808 335 796 105 192

144 Eszközök 100 e Ft alatt

focikapu 2009 27 900 27 900 27 900 0

fényképezőgép 2010 65 690 65 690 65 690 0

tároló dobozok 2010 22 085 22 085 22 085 0

Twinflex program 2011 50 000 50 000 50 000 0

Canon nyomtató 2011 68 625 68 625 68 625 0

Mobiltelefon 2012 2 735 2 735 2 735 0

Gofrisütő 5 db 2012 18 987 18 987 18 987 0

Netbook 2012 31 748 31 748 31 748 0

Asztalláb, kábel 2013 3 535 0 3 535 3 535 0

Asztalláb, szappantartó 2013 4 980 0 4 980 4 980 0

Lábtörlő 2013 300 0 300 300 0

Székek (Ikea) 12db 2013 41 880 0 41 880 41 880 0

Asztal, fiók, székek 2013 45 000 0 45 000 45 000 0

Irodafelszerelés 2013 2 480 0 2 480 2 480 0

Presenter 2013 10 600 0 10 600 10 600 0

Projektor vászon 2013 22 631 0 22 631 22 631 0

Roll-up 2013 25 997 0 25 997 25 997 0

Sátor,tartozék 2013 90 170 0 90 170 90 170 0

Ital melegítő 2013 10 000 0 10 000 10 000 0

Lufifújó pumpa 2 db 2013 3 910 0 3 910 3 910 0

összesen 549 253 287 770 261 483 549 253 0

123 Bérelt ingatlan (iroda) 208 032 0 7 318 7 318 200 714

142 Sporteszközök 126 800 92 130 25 360 117 490 9 310

143 Irodaigazgatási eszközök 440 988 300 988 34 808 335 796 105 192

144 Eszközök 100 e Ft alatt 549 253 287 770 261 483 549 253 0

összesen 1 325 073 680 888 328 969 1 009 857 315 216

Összesítő

 

A 2013. évet érintő értékcsökkenési leírás alakulásában jelentős szerepet játszott, hogy ettől 

az évtől irodát bérel az egyesületünk, melyet át kellett alakítani illetve felújítani és 

bebútorozni. Az ez évi pályázatok keretében elő volt írva, hogy bizonyos mértékben tárgyi 

eszközöket kell beszerezni. Tekintettel arra, hogy a 100eFt alatti tárgyi eszközöket 

egyösszegben leírjuk, ez is megnövelte az amortizáció összegét. 
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10. Egyesületünk eredménye 2013. évben: 

A közhasznú tevékenység 2013. évi mérleg szerinti eredménye: 

 Összes bevétel: 9.785 e Ft 

 Összes ráfordítás: 9.622 e Ft 

 Eredmény: 163 e Ft 

Ténylegesen befolyt 

pénzeszközök Tárgyévi kiadások

Önkormányzattól működésre 260 000 Ft Programok, rendezvények 1 458 823 Ft

NEA-KK-12-SZ-0567 pályázat

2013-ra eső része

CSP-KÖZG-12-9659 pályázat 400 000 Ft Posta és telefondíj 250 868 Ft

Izzó K-36-10-F 610 támogatás 51 315 Ft Iroda bérleti díj 120 000 Ft

Tagdíjak 2013-ra 637 000 Ft NOE tagsági díj 227 400 Ft

Adományok rendezvényről 371 755 Ft Egyéb szolgáltatás 19 160 Ft

Kamatok 29 730 Ft Bank költség és hatósági díj 31 220 Ft

Összesen: 2 632 900 Ft Bérleti díj ruhabörze 57 500 Ft

Összesen: 2 282 823 Ft

Tárgyi adományok Tárgyi adományok kiosztása

ALDI 7 009 628 Ft ALDI 7 009 623 Ft

Összes tárgyévben befolyt, 

tárgyévet érintő bevétel 9 642 528 Ft

Összes ráfordítás amortizáció 

nélkül 9 292 446 Ft

2013-ban befolyt, 

de korábbi évi bevételek

Tárgyévben kiutalt Szja 1% 53 459 Ft tárgyévi ÉCS 328 969 Ft

Előző évek SZJA 1% 45 110 Ft

2014-ben befolyt, 

de 2013 évet érintő bevételek

Telefon magánhasználat 44 095 Ft

ÖSSZESEN Tárgyévi bevétel ÖSSZESEN Tárgyévi ráfordítás

883 100 Ft Nyomtatvány irodaszer 117 852 Ft

Pénzeszközöket nem érintő 

ráfordítások

9 785 192 Ft 9 621 415 Ft  

11. Pénzeszközök alakulása 2013. évben: 

Nyitó pénzeszközök 2013.01.01 2 305 543 Ft

Bevételek 9 785 192 Ft

Ráfordítások -9 621 415 Ft

Értékcsökkenési leírás 328 969 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek változása -107 220 Ft

Passzív időbeli elhatárolások változása -678 653 Ft

Aktív időbeli elhatárolások változása -44 095 Ft

Egyéb követelések változása 32 728 Ft

Beruházás, felújítás (iroda) -208 032 Ft

Tárgyi eszközök beszerzése -401 483 Ft

Záró pénzeszközök  2013.12.31 1 391 534 Ft  
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Pénzeszközök portfóliója 2013.12.31-én 

Kassza                   60 685     

Takarékszámla-betét                 977 089     

Folyószámla                 201 880     

Folyószámláról lekötött betét                 151 880     

 
            1 391 534     

  

12. Időbeli elhatárolások részletezése: 

a) Aktív időbeli elhatárolások: 

2013 évre vonatkozó telefon magánhasználat az utolsó telefonszámla beérkezését 

követően, 2014 év elején került befizetésre, összege: 44.095 Ft 

b) Passzív időbeli elhatárolások: 

2014 évre befizetett tagdíjak elhatárolásra kerültek, összege: 336.200 Ft 

Telefon-magánhasználatra befizetett összeg 2014-re eső része: 6.268 Ft 

Összesen 342.468 Ft 

 

 

Biatorbágy, 2014. március 12.   

------------------------------------------ 

       Az Egyesület képviselője 


