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A közzétett adatok könywizsgálattal

nincsenek alátámasáva

A gazdálkodás bemutatása
A BE§ZT országos szóVetség 2009, éVben alakult. Létrehozásának élia, a beteg és

hátrányos helyzetű gyermekeket §egító alapítványok, szervezetek és támogatóik tevékenységét
koordinálja, közös érdekérvényesitéselósegítése.

székhelye: '1066. Budape§t, Jókai u.40. ll./16
A szöVetség Vállalkoási tevékenységet nem íolytat.
A kónyvvezeté§ módja: A szövetség a kettös könywileli szabályok szerint Vezeti.

A beszámo|ás típusa: A szóVetség az elózó évekhez hasonlóan egyszeúsített éVes besámolót
készíta kettös könywitelt Vezetó €yéb szérvezetek méíreg, eredmény-kimutatás szerint.

A beszámoló elkészítéséért
felelós: A száViteli szolgállatást nyújtó cé9 , a chance-Audit Kft,
Vezetó könwéló Köteles Margit bejegyzett könywizsgáló, igazolvány sám: 005087.
Az alkalmazott számviteli szabályok
A számvite|i politika meghatározói a sámviteli törvény 15. és,l6.§-ában m€határozott
sámviteli alapelvek,

Ezek a köVetkezók:

ia vállálkozás folyialásának elve,
a lel,iesség elve,
l ja valódiság elve,
t

t,

világosság elve,
a következetesség elve,
l;]a folytonosság elve,
]:]az ö§szemérés elve,
l ]az óVatosság elve,
i,ja bruttó elszámolá§ elvé,
|,]a

l,]

i.:az egyedi érlékeléselve, sajátos érvényésü|ése,

í.jaz idóbeli elhatáíolás elve,
i,:tartalom elsöd|egessége a formával szemben elve,
i.,:lényegesség elve,
i:költség - haszon összevetésének elve,

A fenti alapelvek határozzák meg az e§zközók
módszereit.

-

források érlékelésénekalkalmazott

A számviteli politika meghalározó elemeinek változása
A sámviteli politika modo§ulását
elsódlegesen a sámviteli törvény Változása,
másodsoóan az adótörvények Változása
határoáa meg.

á-§r3"/§
\
_P'g9SZÍ
;s

(2 *-.a

!_O, aP

,)^

$

DJ _-

'.qí#:"Yr'
A közzétett adatok könywizsgálattal
1

nincsenek alátámasztva

A számviteli politika Változásának eredményíe gyakorolt hatása alapvetóen ezek változásának felel meg.
A szövets€
a számviteli politikájában a számviteli elszámolások, az értékelésekszempontjából
jelentósnek, lényegesnek minósü'ó tételeit a mérleg fóósszeg 1%-kát meghaladó össz€ben
határoáa
meg.

Az értékelésa töívény élőirásai szerint történik

mind a beszezési értékekmeghatározásánál,
mind a médeg éítékekmeghatározásánál,

Az ismert, tartósan érvényesüló piaci értékhezigazodik
az értékvesáéselsámolása
a terven felüli értékcsökkenés

az elóbbiek visszaírása
az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti leírása
az értékelésikülönbözet meghatároá§a.

A terv szerinü értékcsökkenés elszámolásának

gyakorisága:

NÉVl

A terv szerinti értékcsökkenés mértékea Várható hasznosítási idó figyelembe vétele mellett az óVatos
értékeléselötérbe helyezéséVel egyedileg kerül meghatározásra. A sámviteli törvény és az adótörvény
€yüttes (maximális) értékétólakkor térunk el, ha a Váíható hasznosítási idö más típusúéítékelést
indokol.

Maradványértékkel úi, 10 rni|lió Ft feletti beszezési értékűtá€yi

- egyedi értékelésalapján -

eszközöknél

számo!unk.

Az ellenözés során íeltárt jelentós ósszegú hibák eredményre, az eszközök

és a források állományára

gyakorolt _ a mérlegben, az eredménykimuiatásban a megfeleló tételeknélösszevontan
éVenkénti megbontásban keri]l részletezésre.

lIl.

A mérleghez, eredménykimutatáshoz fúzirtl kiegészítések,
egyéb a sámviteli törvényben előíítinrormációk
3qnevezés

Befeketett eszközök
követelések

pénzeszközök

Forqóeszközök
Aktiv időbeli ehatárolások

Eszközök
lv.

szereplö - hatása

összesen

Tókeváltozás/eredménv
rárqyévi eredmény alaptevékenyséqbó|
rárovévi eredménv vállalkoási tev.-ból

saiát tőke

)é|taftalékok

ek

passzív időbéli élhatáíolások

Források összesen

Élözó idósz

Yáltoáso/o

Tárqvidószak

0
200
5i

0
1200
3963
5163

5599

24

0,00
600,
73,
92,53
,l26,32

5187

s2,64

9948
-4362
0

5586

56,15
9.15

5580
19

_399

0

0,

5586

5í87

92,85

0
0
13

0
0
0

0,00
0,00
0,00

5,187

92,64

5599

Követelésként az alaptevékenység érdekébenszerzódés szerint szolgáltatási elölegként kihelyzett
össze, Valamint elszámolási elóleg év végi ál|ománya mutatkozik.

Pénzeszközként a bank sámlán kimutatotl összeg valamint a lekötött

bétét

rozó (99,8%).
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Elözó idósz

nevezes
pénzüqyi múvelelek bevéte|ei

271

264

Taqdíiból származó bevétel

osszes bevétel

837
5034
165

Anyagjellegü ráfordítás

éb ráíordítás

osszes íáfo]ditás

íárgyév alaptev. eredménye

Tárovidöszak
3Q2

oyéb bevéte|ek

5í99

4362

,l7

változáso/o

242
36

295
694
0

694

-399

A tárgyévben az alaptevékenységi élra kapott támogatás jelentősen csökkent, kizárólag magánszemé|yek adakoáak. A kamatbevétel a pénzeszköz csökkenéséVel arányosan Változott.
A tagdúbevételjelentösen mérséklódött.
Az anyagjellegű íáfordításokban csökkentek, mert az szolgáltatásra adott előleg még ném kertjlt

elsámolásra.
TárgyéVben

€yéb ráíorditás nem mertilt fel.

A tárgyéVi a|aptevékenységböl sármaz eredmény a kóltségek csökkenésével páriuzamosan mérséklódölt.

Budapest, 2g12.o4 ,27
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89,30
13,63
35
13.79
0.00
13,35
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