KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁRS A BAJBAN SZEMÉLYI SÉRÜLTEKÉRT EGYESÜLET

2015. évi Egyszerűsített Éves beszámolójához

A.)Általános rész
A Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület 2014. február 17-én alakult, bejegyző határozat kelte
2014.05.26.
Székhelye : 1134 Budapest, XIII. ker. Váci út 37. VI. emelet
Fővárosi Bírósági bejegyzésének száma: 15574.
A társadalmi szervezet cél szerinti besorolása: szociális tevékenység.
A társadalmi szervezet célja: A balesetben megsérült személyek segítése.
Alapfeladata szociális tevékenység. Az egyesületként működő szervezet folytathat
vállalkozási tevékenységet az Alapszabályban foglaltak szerint. 2015. évben nem volt
vállalkozási tevékenység és eredmény.
A Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület (TAB) olyan szociális egyesület,
amelynek feladata és célja, hogy edukációval, információ szolgáltatással, a társadalom minél
szélesebb köréhez eljusson, a bekövetkező vétlen és váratlan személyi sérüléses baleset
károsultjai részére, illetve azon lehetőségek feltárása, hogy milyen segítséget tudnak igénybe
venni ahhoz, hogy saját és hozzátartozói életminősége legkevésbé változzon. Eszközei,
tájékoztató anyagok készítése, rendezvények tartása, az érdekvédelem elősegítése.
Ezentúl feladatai közé tartozik, minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel való
együttműködés amely segíti a TAB céljainak megvalósítását.
A Egyesület a 2015. évet pozitív eredménnyel zárta. Az mérlegszerinti eredménye 822 e Ft
(288 e Ft alapcél szerinti és vállalkozási tevékenység eredménye 534 e Ft), vállalkozási
tevékenységet végezhet az Egyesület.
I. SZÁMVITELI POLITIKA
A számviteli politikát úgy állítottuk össze, hogy a kialakított számviteli és könyvviteli rend
szabályai szerint olyan beszámolót készítsünk, amely megbízható és valós képet ad az éves
gazdálkodásról.
1. Az éves beszámoló formája
A számviteli törvény 9.§-a, illetve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. számú melléklete
alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves
beszámoló „A” változatú mérlegből és „A” változatú (összköltség eljárás szerinti);
eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből.
A mérlegkészítés időpontját, az évet követő március 31-ével határoztuk meg.
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2. Értékelési módszerek és eljárások
Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket beszerzési áron (bruttó értéken) az elszámolt
értékcsökkenés külön számlán való vezetésével mutatjuk ki.
3. Amortizációs politika
A terv szerinti amortizációt lineáris módszerrel számoljuk el. Az értékcsökkenést az üzembe
helyezés napját követően folyamatosan vesszük figyelembe. A szellemi termékekre és a
számítástechnikai és egyéb eszközökre maradványértéket nem számolunk.
Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan
csökkent, feleslegessé vált, megsemmisült, úgy megrongálódott, hogy rendeletetésének
megfelelően nem használható.
4. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértéke
A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés,
befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének
meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
deviza középárfolyamon számítja át a vállalkozás forintra.
A mérleg fordulónapi értékeléskor
A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a
külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt,
illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon
átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből
adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az
eredményre gyakorolt hatása jelentős.
5. Értékvesztés
A határidőn túli követeléseknél értékvesztést nem számoltunk el az adott időszakban.
6. A számviteli törvényben felsorolt alapelvektől Egyesületünk nem tért el.
II. AZ EGYESÜLET ALAP CÉL SZERINTI VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI
HELYZETE.
1. Vagyoni helyzet:
2014.év
saját tőke
Saját tőke aránya = ---------------- x 100
összes forrás
kötelezettségek
Eladósodottsági mutató = ------------------- x 100
saját tőke
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2015.év

74,43%

59,06%

2,76

19,53%

A Egyesület saját tőkearánya megfelelő, a tárgyévi mérlegszerinti eredménnyel növekedett
(822 e Ft).
Az eladósodottság foka alacsony, mivel az Egyesületnek nincsenek jelentős összegű
kötelezettségei.
Eszközök összetétele:
2014.év
befekt.eszk.
Befektetett eszközök aránya = --------------- x 100
összes eszköz

forgóeszközök
Forgóeszközök aránya = ------------------- x 100
összes eszköz

2015.év

0,00%

0,00%

2014.év

2015.év

100,00% 100,00 %

A forgóeszközök egy részét pénzeszközök (803 e Ft) és bankszámlán (706 e Ft; Pénztárban
97 e Ft lévő forint teszik), továbbá az vevő követelések értéke (1570 eFt) adódik.
2. Pénzügyi helyzet:
2014.év

2015.év

pénzeszközök + követelések + értékpapírok
--------------------------------------------------- x 100 =
rövid lejáratú kötelezettségek

1406,52 %

866,55%

pénzeszközök
készpénz likviditás: -------------------------- x 100 =
röv.lej.kötelezettség

1391,30 %

292,00%

Likviditási mutató:

A likviditási mutató megfelelő, mert 866,55 % -os lefedezettséget mutat, a magas érték a
egyrészt a kötelezettségek alacsony arányának tudható be.
3.Jövedelmezőségi helyzet:
2014.év
adózott eredmény
Tőkearányos jövedelmezőség = -------------------- x 100 =
saját tőke

3

12,21%

2015.év
58,38 %

B.) Specifikus rész
I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.
1.
Tárgyi eszközeink közül 2015. évben nem selejteztünk. Terven felüli leírást nem
számoltunk el.
Immateriális javak és tárgyi eszköz mozgástábla

Megnevezés

Immateriális
Épületek
javak

E Ft
2014.december 31-i bruttó érték
+ Beszerzések
- Bruttó érték csökkenések
2015. december 31-i bruttó érték
2014.december 31-i értékcsökkenés

Értékcsökkenés csökkenés
Tárgyévi értékcsökkenés
2015. december 31-i értékcsökkenés

E Ft

Termelő
gépek

Egyéb gépek, Beruházás
berendezések
ok

E Ft

E Ft

E Ft

Összesen

E Ft

6
0
0
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
6

6
0
6
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

6
0
0
6

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték:
2015. december 31.

2. Követelések
Követelések összesen: 1580 e Ft
Vevő követelések. 1570 e Ft
Áthúzódó Áfa
10 e Ft
3. Kötelezettségek
A Egyesületnek 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége nincs. A mérlegben nem szereplő
kötelezettsége nincs.
•
•
•
•

Rövid lejáratú kötelezettségek 275 e Ft
Szállítói kötelezettsége
112 e Ft
ÁFA elsz-si számla
103 e Ft
Dec.h. tel.szja,eho
1 e Ft
Társasági adó
59 e Ft

3. Céltartalék
Egyesületünk 2015 évben nem képzett céltartalékot.
4. Értékvesztés
A 2015. gazdasági évben értékvesztést nem számoltunk el.

4

5. Aktív időbeli elhatárolás 0 e Ft .
6.Passzív időbeli elhatárolások 700 e Ft a visszafizetési kötelezettség nélkül, működési célra
kapott támogatások költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összege.
II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1. Összetevők elemzése
Értékesítés nettó árbevétele
- alapcél szerinti tev.: 46 e Ft
- vállalkozási tev.: 1 178 e Ft

Egyéb bevételek alakulása:
ebből:
Tagdíjak

1 224 e Ft

3 442 eFt
575 eFt

2015. évben bemutatkozó levelet küldtünk szét a TAB tagjainak és egyéni tagjainak, bízva
támogatásukban. Az év folyamán 14 egyéni tag erősítette meg tagságát, ezzel hozzájárultak az
Egyesület alap cél szerinti tevékenységének megvalósításához. Az alapító tagok a befizetéseiket
működési célra tették meg. A tagtoborzást folytatjuk.
Az egyéb bevételek - támogatások
Támogatás-működési kiadásokra vállalkozásoktól

1643 eFt
1643 eFt

Folytatva az előző évben végzett közgondolkodás formálási tevékenységünket, Tv és rádió
műsorokban vettünk részt meghívottként, és beszéltünk a felelős előrelátó magatartás
fontosságáról, baleset megelőzésről, személyi sérüléses kárrendezési kultúráról.
Kiépítettük a kapcsolatot több megye központi kórházával, hogy tanácsadóink minél közelebb
legyenek a baleseti sérültekhez.
Az év során több szakszervezet országos közgyűlésén is bemutatkoztunk, felhívtuk a figyelmet a
személyi sérüléses balesetek kapcsán a legfontosabb teendőkre, így jelen voltunk a Magyar
Vállalkozók Üzleti körének rendezvényein, bemutatkoztunk a Munkabiztonsági és Foglalkozás
Egészségügyi Szakemberek Egyesületénél, a Magyar Egészségügyi Menedzserek konferenciáján, a
Villamosipari vállalkozások Egyesületénél, az Állami Egészségügyi Ellátó központban, a Vegyipari
dolgozók szakszervezeténél, és számtalan nagy munkáltató vállalat vezetésénél. Pedagógusok
szakszervezetében tartott előadásunk remek alkalom volt az iskolai balesetek problémakörének
megvitatására, a gyermekek érdekeinek védelme érdekében.
Részt vettünk a 20 éves Öné mozgássérültek Egyesületének rendezvényén.
2015. májusában nagyszabású megmozdulást szerveztünk. Egy FLASHMOB keretében a Bazilika
előtti téren több mint 30 mozgásában korlátozott kerekesszékes baleseti sérült, valamint a
legnépszerűbb hazai sportklub a Ferencváros NBI-es labdarúgói, női kézilabdásai, válogatott
birkózói, olimpiai bajnok vízilabdázói részvételével egy kerekesszékes sportoló irányításával együtt
tornáztak. A zenét a Fonogram díjas VékonyZ biztosította élőben.
14 súlyponti kórház vezetőjénél mutatkoztunk be, és mutattuk be Egyesületünk baleseti személyi
sérültek érdekvédelme érdekében indított szolgáltatásait.
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Egyesületünk tiszteletbeli elnöke Szekeres Pál miniszteri megbízott támogatásával több mint 50
hazai nagyvállalatot kerestünk meg Egyesületünk bemutatása, munkahelyi balesetekkel kapcsolatos
érdekvédelmi tevékenységünk bemutatásával kapcsolatban.

Anyag jellegű ráfordítások

21 eFt

Anyag költség (névjegyek, szakkönyv)

21

Egyéb szolgáltatások költségei:
Bankköltségek
Biztosítási díj

167 eFt
64
103

Igénybe vett szolgáltatások költségei

1657 eFt

Bérleti díj
72
Postaköltség
51
Könyvelés, ügyvédi ktg.
510
Rendezvény ktg-ei
78
Telefon,internet
27
Jutalék (vállalkozói tev)
585
Egyéb igénybevett szolgáltatás
334
(honlap fenntartás 3 e Ft, műszaki tev. 331 e Ft)
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Betegszabadság
Tel.hasz.szja
Egyéb ráfordítások
Le nem vonható Áfa
Kerekítés

14 eFt
12
2
13 eFt
10
3

Pénzügyi műveletek bevételei:

0 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

0 eFt

Rendkívüli ráfordítások:

0 eFt

Rendkívüli bevételek:

0 eFt

1. Környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el, ilyen jellegű kötelezettsége nincs.
2. Az Egyesületnél az adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott. Az adóhatóság a
vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és
pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. Az Egyesület vezetőségének nincs tudomása olyan
körülményről, amelyből az Egyesületnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.
3. A Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület kutatási, kísérleti, fejlesztési
tevékenységet nem végez.
4. A mérleg fordulónapot követően nem történtek olyan gazdasági események, amelyek
befolyásolják a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló valódiságát.
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5. Az Egyesületi adó alapját
Vállalkozási tevékenység
növelő tételek e Ft csökkentő tételek e Ft
2015 év
2015 év
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
0
0
C. Tájékoztató adatok
1. Saját tőke mozgástábla
Adatok ezer
HUF
Megnevezés
Jegyzett tőke
Tőkeváltozás/eredmény
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Kerekítés
Összesen

Egyenleg
Egyenleg
Növekedés Csökkenés
2015.12.31.
2014.12.31.
0
0
0
586

0
0
586
822

0
0
0
586

0
0
586
822

586

1408

586

1408

Alapcél szerinti mérlegszerinti eredmény 288 e Ft, vállalkozási tevékenység mérlegszerinti
eredménye 534 e Ft.
2. Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai nyilvánosak, melyek megtekinthetők az Egyesület
székhelyén, honlapján, illetve a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget a CLXXXI. törvény
előírásai alapján teljesíti, azaz az OBH részére megküldi a közhasznúsági jelentéssel együtt.
3. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában:
I.) Erőforrás ellátottság mutatói
Ectv.32.§ (4) a)
Ectv.32.§ (4) b)
Ectv.32.§ (4) c)
II.) Társadalmi ellátottság
mutatói
Ectv.32.§ (5) a)
Ectv.32.§ (5) b)
Ectv.32.§ (5) c)
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Mutató teljesítése
IGEN
IGEN
NEM
Mutató teljesítése
NEM
IGEN
NEM

4. Tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 0 fő. Közérdekű önkéntes
tevékenységet végző önkéntes tevékenységet végzők nem voltak. Vezető tisztségviselőnek nyújtott
támogatás, kifizetés szintén nem volt az év során. 1 fő teljes 3 fő rész munkaidőben foglalkoztatott
volt 2015.01.01-2015.10.28 közti időszakban, december 31-én nem volt alkalmazottja az
Egyesületnek.
Bérköltség:
536 e Ft
Személyi jellegű kifizetés:
14 e Ft
Bérjárulékok
154 e Ft
5. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett :

Bartha Zoltán
Civil szervezet képviselője
lakcíme: 2120, Dunakeszi, Erzsébet u. 20.

Budapest, 2016. május 19.
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