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szervezet nevei

Belügyi, Rendvé delmi é s Kózszolgálati Dolgoz6kSzakszervezete
Szervezet szé khelye
lrányí tószám:
közterület neve]
Házszárn:
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Telep|j|é S:

Budapest
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Emelet:
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Ajtó:
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Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

ügyi, Rendvé deImi é s Közszolgálati

Dolgozók Szakszervezete

Az egyszerűsí tett é ves beszámoló mé rlege
Előző é v

ESZKöZöK

A.

Előző é v
helyesbí té se

Adatok ezer í orinlban
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C,

764

lll, Efté kpapí rok

34 a13

lv, pé nzeszközök

347a7

L2 4L3

7 492

177 352

169 175

Aktí v időbeli elhatáro|ások

ESZKöZöK

összespru

FoRRÁSoK (PASSZí VÁK)
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116 9lt8
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Vl. Tárgyé vi eredmé ny vállalkozási tevé kenysé gből

E.

cé ltartalé kok

F,

KöteleZettsé gek
l, Hátrasorolt kötelezettsé gek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettsé gek
lll. RöVid lejáralú kötelezettsé gek

G.

passzí v időbeli elhatarolások
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27 L20
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2. Aktivált saját teljesí tn]é nyek

é rté ke

3. Egyé b bevé telek
ebbőI:
-

tagdí j

-

alapí tótól kapott befizeté s

-

támogatások
ebből: adományok

4. Pé nzüovi mú veletek
bevé telei"A- Összes bevé tel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevé kenysé g

bevé telei

5. Anyagjellegű ráford í tások
6. Szemé lyi jellegú ráí ordí tások
ebböl: vezető tisztsegviselök
]Utfatasal
7. É rté kcsökkené si leí rás

5 799

7

780
4 94o

780
4 o78

B. Egyé b ráfordí tások
9, Pé nzüovi műveletek

ráí ordí tásái

B, Összes ráfordí tás

(5+6+7+B+9)

47 72o

eb,ból: közhaszrrú tevé kenysé g

ráí ordí tásai

c. Adózás elótti erednré nv
(A-B)

494o

4 o78

799

799
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47 72o
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35 715
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Az egyszerűsí tett é ves beszámoló eredmé nykimutatása 2.
Alaptevé kenysé g
előző é V

előZő é V

helyeSbí té se

tárgyé v

Vál
előző é v

Adatok eZer í o{í ntban

összesen
elóző é v
tárgyé v
helyesbí lé se

előző é V

előzó é V tárgyé V
helyesbí té se

Tájé koZtató adatok

A. Központi költsé gveté si
tamogatas
ebből:
- normatí v támogatás

B. Helvi önkormánvzati
kö|tsé gveté si támo'qatás
ebből;
- normatí v támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, illetve a kohé ziós
Ala§bó| nyú jtott tánrogatás
D, Az Euí ópai Unió költsé oveté sé ből üagy más államí ól,
ne mzetkózi sZ'ervezettől
származó támogatás

E. A szemé lvi iövedelemadó
meghatározótf ré szé nek az
adózó rendelkezé se szennti felhasználásáróI szóló 1996, é vi
cXXVl.töí Vé ny alapján átutalt
osszeg
F. Közszolgáltatási

bevé tel

G. Adományok

Könywizsgálói záradé k
Az adatok könywizsgálattal alá vannak táma§zfua,

lgen
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Szervezet l Jogi szemé ly sz€
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egysé g azonosí tó adátaí

1.1 Szervezet

Belügyi, Rendvé delmi é s közszolgálati Dolg ozőkszakszervezete
1.2

szé khely

lrányí tószámi
közterület neve

EEEE

Telepiilé s
utca

Házszám:
1.1

Emelet:

Ajló:

Jogi szemé ly szervezeti egysé g

1,2 szé khely
lrányí tószám:
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Települé s:

közterület neve:

Közterület je{lege:

Házszám:

Lé pcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszáml

1.4 Nyilvántarüási szám

AjtÓ:
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Jogí szemé ly §zervezeti egysé g adószáma:
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Tárgyé vben vé 9zett alapcé l szerinti é s közhasznú tevé kenysé gek bemutatása

§EakriEervezefi ré gok kö;ó§ gaed*sfui é s szociális é ftrek*inak &ápt/i§el€
té
mlrnltav$ll*lók jogfriné k t}izt§§í tá§e, az egé szsé ges€
s bizttm,ságos munkalrré gzÉ shez
* m,ilnl{a1,é {lelma su*báIyeksetprtása é s * b,etartá's sllenórzé §e

a §z,ak§zé rveagti vaqyan kez,elÉ §e
,e táEak szociális uí mogatá§a, üdülteté §e" öns*g€
iyezé se.

3. Közhasznú

tevé keny§é gek bemutatása {tevé kenysé genké nt}

3,1 Közhasznú

tevé kenysé gmegnevezé se;

3.2 Közhasznú tevé kenysé ghez kapcsolódó közfeladat, jogszabályh€
lyl

3.3 Közhasznú

tevé kenysé g cé lcsoportjai

3,4 Közhasznú tevé kenysé gból ré szesülők lé tszáma:
3.5 Közhasznú tevé kenysé g fóbb eré dmé nyei:
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Belügyi, Rendvé delmi é s KözszoIgálati Dolg c.zők Szakszervezete
5.

cé l szerinti jutattások kimutatása
Cé l szerinti juttatás megnevezé se

Adatok

Előző é v

Tárgyé V

5.2 Cé l szerinti juttatás megnevezé se

tlozo

Tárgy é v

ca

Előző é v

Tárgy é v

Tisztsé g

Eióző é v (1)

Tárgyé v {2)

Tisztsé g

Előző é v (l)

Tárgy é v (2)

5.]_

Cé l szerinti jutattás megnevezé se

eV

ezg forintban

Cé l szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cé l szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6.

Vezető

6.]_

A

ti

szt§é gVi sel őknek nyú jtott juttatás

Vezető tisztsé qviselőknek nyú jtott
juttatás (mí ndósszesen) :
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Szervezet l Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

Be!ügyi, Rendvé deImi é s Közszolgálati
7, Közha§znú

Dolg azők Szakszervezete

jogállás megállapí tásához szüksé ges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer í arintban

Előző é v (1)

B, É ves összes bevé tel

Tárgyé v (2)

?7 Lza

28 563

27 Lza

28 563

47 72D

36 620

5 799

7 L54

ebből

C. A szemé lyi jövedelemadó meqhatározott ré szé nek az
adózó rendelkezé se szerinti í elhásználásáról szóló
1-996. é vi cXXVl, törvé ny alapján átutalt összeg
D,

Közszoí gáltatási bevé tel

E. Normatí v támogatás
F.

Az Európai Unió strukturális alaoiaiból. illetve

a Kohé zióó Alapból nyú jtott támogalás
G, Korrigált bevé tel [B-(C+D+E+R]
H.

Összes ráfordí tás (kiadás)

l. Ebből szemé lyi jellegű

ráí ordí tás

J, Közhasznú tevé kenysé g ráfordí tásai

35 715

K, Adózott eredmé ny

_20 600

-8 057

L. A szeruezet munkáiában közreműködő közé rdekű önké ntes
tevé kenvsé qet vé oző szemé lvek száma
(a közé rőekú önkóntes tevé ké nvsé orőlszóló
2oos, é vi LXXxVl l l. törvé nynek É reg"í elelően)
Erőfor rás eilátotts ág mutatói

Mutató teljesí é se
lgen

x

Ectv, 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 1.a0o,0o0, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>zO]

T á rs ad al m i támo gatatts ág m ut ató

KCl+C2y(Gl+G2)

>=g,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J2)/(Hl"+H2)>=0,5]
Ectv, 32. § (5)

C) [(L1+L21727=

t]

x
x

L--J

n

Ectv, 32. § $) c) Kl1+l2-Al-A2)/(H7+H2)>-g,251

ECtv, 32. § (s) a)

Nern

16

161
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Belügyi, Rendvé delmi es KözszoIgálati Dolgozók Szakszewezetnek (BRDSZ)
202I. é vi egyszenisí tett é ves beszámoló mé rlegé hez,é s eredmé ny-levezeté sé hez
Fordulónap: 202l. december 31.

Beszámoló időszaka: 2021. január 1 - december 31.
Gazdálkod ó szerv ezet ké pviselőj e

Budapest, 2022. április 29.

1.

Általános információk:

A Belügyi, Rendvé delmi

é s Közszolgálati

Dolgozók Szakszervezete 1989 októberé ben alakult, a

Fővárosi Bí róság 1990januar 31-é njegyeze be.
Fő feladatai: Alapszabályban rögzí tetten
. A belügyi munkavállalók é rdekké pviseleteé s é rdekvé delme,
. A tagok, szociális támogatása, üdülteté se (fbké ppen gyógyüdülőhelyeken)
2. Szerkezeti változások:

A beszámoló időszakában olyan szerkezeti változás nem ment vé gbe, amely kihatással lett volna
a számviteli politikára, illetőleg a valós es megbí zható összké p szempontjából lé nyeges.

3,

Az üzleti é v körülmé nyei:

Jelen beszámoló202l.

január 1 - 2021. december 31. közti időszakot öleli fel, a mé rleg

fordulónapja 202I. december

4. Számviteli

3

l,

politika:

A szakszervezet

a könyvelé st, é s nyilvántaftásait aszámvite|ről szóló 2000. é vi C. törvé ny,
valamint a 47912019 (XII. 28.) Korm. rend. előí rásainak, é s a Magyarországon elfogadott
könyvviteli elveknek megfelelően vé gzi,
A BRDSZ számviteli politikája az alábbiakat rögzí ti:
A Szakszervezet kettős könyvvezeté sre, é s az egyé b szervezetek egyszerűsí tett é ves
beszámolójának ké szí té sé rekötelezett, A beszámoló mé rlegből, eredmé nykimutatásból
é s kiegé szí tőmellé kletből áll. A beszámoló magyarnyelven került kiállí tásra.

Jelentős összegű hibák é rtelrlezé se:
Jelentős hibának rninősül 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 né ké nekegyüttes (előjeItől fiiggetlen) összege rneghaladja az ellenőrzött üzleti é v
mé rleg-főösszegé nek 2oÁ-áí ..

Lé nyeges hibák é rtelmezé se:
é s valós ké pet lé nyegesen befolyásoló hiba (SZr 3§(3) bek. 5. pont)
"ha ajelentős összegű hibák é s hibahatások összevont é rté kea saját tóke é fté ké t
lé nyegesen megváItoú atja é s ezé ft, amár közzé tett vagyonipé nzügy- jövedelmi
helyzetre vonatkozó adatok megté vesáőek. "
A Szakszervezetné l lé nyegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a hiba feltárásának
é vé tmegelőző izleti é v mé rlegé ben kimutatott saját tőke 20 %-kal változik.

Megbí áató

A hibák egyes tizleti é vekre gyakorolt

hatását a tárgyé vi beszámoló kiegé szí tőmellé kleté ben kell bemutatni.

É né kcsökkené si leí rás elszámolása:
r Leí rás módja:
Az é tlé kcsökkené si leí rás elszárrrolása időarányosan, lineáris nródszerrel töfié nik.
l Az é rté kcsökkené selszámolására é vente kerül sor, kivé ve a kivezeté sre kerülő (é rlé kesí té s,sele.jtezé s)
eszközök eseté ben, melynek eIszámolására a kivezeté s időpontjában kerül sor,
o A terven felü|i é rté kcsökkené selszámolása az azt megalapozó esemé ny időpontjában törlé nik.
. I(is é rté kűeszközök é r-té kcsöl<kené si leí rása;
A 200 eFt egyedi bekerülé si é rté kűeszközök é fté kea használatba vé telkor egy összegben kerül
elszámolásra.

Az alkalmazott Ieí rási kulcsok

a

lmmateriális javak
Epületek
Egyé b é pí trné nyek
Járművek
lrodai é s üdüIi berendezé sek
szární tástechrrikai eszközök

) J7o
10 /

L /o

6%

20%
l4,5%
)

)7o

Az eszkÖzÖk é s források té teleit a mé rleg fordulónapjával leltározással, egyezteté ssel
ellenőrizzük az egyedi
é té kelé selve alapján.
é té keIé sé heza teljesí té skor,illetve é v vé gé né rvé nyes oTP Bank deviza
közé párí blyamát
l,.*::i:,:Í elek

atKalmaZ7uk.

5.

A mé rleghez kapcsolódó kiegé szí té sek:

A mé rleg a korábbi üzleti é vekre vonatkozóan korrekciót nem tartalmaz.
Tárgyi eszközök:
Ingatlanok

Bruftó é rté k

Terv szerinti É CS

Nyitó állomány
Növekedé s é rté ke
csökkené s é rté ke

200.698 eFt

70.]52 eFt

Záró áIlomány
Egyé b berendezé

Nyitó állorlány
Növekedé s é rté ke
csökl<ené s é rté ke

Záró állomány

0 eFt
0 eFt

200,698 eFt

sek Bruttó

7.936 eFt
0 eFt
0 eFt
7,936 eFt

Erté kpapí rok

2020

zárő áIlomány

34,8

pé nzeszközök
pé nzí ár

é r-té k

l3 eFt

2020

3.914 eFt
0 eFt
74.486 eFt

Terv szerinti É CS
1.936 eFt
0 eFt
0 eFt
7.936 eFt

202l
34,707 eFt

202l

elszárnolási beté t
üdülé si alszárnla

465 eFt
l2 eFt
10.636 eFt

5.75l eFt

összesen

12.4l3 eFt

7.492 eFt

Saját tőke
Alapí tóitőke

l .3

2020

Tőkeváltozás
Tárgyé vi eredmé ny

59.907 eFt
137,549 eFt
-20.600 eFt

összesen

176.856 eFt

459 eFt
1.282 eFt

202l
59.907 eFt

1l6.948 eFt
-8.057 eFt
168,798 eFt

A BRDSZ fordLrlónaPi saját tőké je eleget tesz a jogszabályban előí rt tőkeköveteImé nyeknel<,
folytatásához megfelelő í bdezetet biztósí t.

a tevé kenysé g

6.

Az eredmé nykimutatáshoz kapcsolódó kiegé szí té sek:

1.

Bevé telek:

- Tagdí jak bevé tele:
- Üdultetes bevé telei:
- Egyé b bevé telek:

28.563 eFt
14.225 eFt
14.333 eFt
5 eFt

2. Anyagj ellegű ráfordí tások:
- anyagköltsé g

- igé nybe vett szolgáltatások é rté ke
- egyé b szolgáltatások é rté ke

ebből bankköltsé g
biztosí tási dí j

24.484 eFt

4.34l eFt
l 8.43 8

eFt

1.705 eFt
1.035 eFt

670 eFt

3, Szemé lyi jellegű ráfordí tások:
- bé rköltsé g
- szemé lyi jellegű egyé b kifizeté sek

7.154 eFt

5,821 eFt
1.238 eFt

ebből; ajándé kcsomagok 370 eFt
segé lyek 470 eFt
-

bé rjárulé kok

89 eFt

4. T erv szerinti é rlé kcsökkené si leí rás:
5, Egyé b ráfordí tások:
6. Pé nzügyi műveletek ráfordí tásai:

4.078 eFt

799 eFt
106 eFt

7.Bé r é s lé tszámadatok
- Kifizetett bé rek:
- Átlagos állornányi lé tszám

5.827 eFt

6í ó

