A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
2015. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A Szakszervezet rövid bemutatása
A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetét a Fővárosi Bíróság 1989. december 01-jén 637
nyilvántartási számon jegyezte be, mint országos érdekképviseleti szervezetet.
A szervezetünk ma közel 10 000 bölcsődei dolgozó érdekvédelmét látja el. Valamennyi dolgozó közül a
bölcsődei ellátásban dolgozókon túl az idősellátás, az oktatási ágazat és a fogyatékos ellátás köréből
tevődnek össze.
A Szakszervezet alaptőkéje: 100.000,- Ft
A Szakszervezet főtevékenysége:
A BDDSZ célja és feladata, hogy tagjai számára valamennyi szinten biztosítsa az érdekvédelmet,
érdekképviseletet. Programjában megfogalmazza az érdekérvényesítés területeit, a munka- és
életkörülmények, a bér- és foglalkoztatáspolitika, a szakmafejlesztés védelmének átfogó kérdéseit,
lehetőség szerint szerepet vállal a munkahelyi egészségvédelmi egészségnevelési, foglalkozásegészségügy kérdéskörébe tartozó feladatokban. Célja továbbá, hogy tagjai számára szociális
helyzetüktől függően segélyt, üdültetési és továbbképzési támogatást nyújtson. A szakszervezet
munkájáról teljes körű információt szolgáltat. A BDDSZ önálló, egyenrangú partnerként részt vesz a jog, és feladatkörébe tartozó kérdésekben a társadalmi és szociális párbeszéd intézményeinek
munkájában.
A Szakszervezet székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
A Szakszervezetnél alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel.
A Számviteli törvény 96-98. §-a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.
2. A Szakszervezet szervezete
BDDSZ szervezeti alapegysége a munkáltatói szinten szerveződő alapszervezet, mely választott
tisztségviselőjén keresztül önállóan léphet fel a terület munkáltatójánál, fenntartójánál. BDDSZ
legfelsőbb döntéshozó szerve a Kongresszus. Résztvevői: az alapszervezetek titkárai és küldöttei, az
elnök, és az ügyvivő testület tagjai, rétegszervezetek vezetői, a gazdasági ellenőrző bizottság (GEB)
elnöke és tagjai. Kongresszusok közötti időben a legmagasabb döntéshozó és képviseleti testület az
Alapszervezeti Titkárok Tanácsa (továbbiakban: ATT). Tagjai: az alapszervezetek titkárai, az Ügyvivő
Testület tagjai, az elnök, rétegszervezetek képviselője és az ATT állandó tanácskozási jogú
meghívottjai (a tiszteletbeli elnök, GEB elnöke és tagjai).
A kiegészítő mellékletben közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Könyvviteli szolgáltatást végző társaság:

N-BRITE Horizont Kft
6035, Ballószög, Hunyadi u. 13.
Felelős vezető: Gergely Beáta
(an: Papp Erzsébet)
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 143940

3. A Számviteli politika főbb vonásai
A Szakszervezet a számviteli törvény és a 224/2000 Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a kettős
könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin számolja el.
A Szakszervezet egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4-5.
melléklete szerinti elrendezésben.
A Szakszervezet alkalmazza a civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási rendjének a Civil
törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) meghatározott szabályait.
A számviteli politika célja:
- a Szakszervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson,
- meghatározza azokat az adatokat, amelyek a Szakszervezet valós vagyoni, pénzügyi
helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek,
- bemutassa a Szakszervezet adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő értékelési
módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását.
Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:
A Szakszervezet értékcsökkenést a mérleg fordulónapjáig, kivezetéskor pedig a kivezetés
napjáig számol el, az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költségét a mérleg fordulónapjáig értékcsökkenési leírásként egy
összegben számoljuk el.
A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt. A követeléseket a
mérlegkészítés időpontjában minősítettük.
A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegen, a házi pénztárban lévő
készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük.
A források értékelése könyvszerinti értéken történt.

A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
A Szakszervezet számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli
törvény 14. §-ban meghatározott alapelvektől.

4, A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Immateriális javakkal a Szakszervezet 2015.12.31-én nem rendelkezett.
Tárgyi eszközök állománya 2015.12.31-én: 11 727 e Ft.
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Az Szakszervezetnél 2015.12.31-én befejezetlen beruházás 5 510 e Ft értékben volt folyamatban.
Befektetett pénzügyi eszközökkel a Szakszervezet nem rendelkezett 2015.12.31-én.
A Forgóeszközök állománya 43 782 e Ft.
A követelésekkel a Szakszervezet 2015.12.31-én 6 439 e Ft. értékben rendelkezett.
Forgatási célú értékpapírokkal a Szakszervezet 2015.12.31-én 30 988 e Ft. értékben rendelkezett.
A Szakszervezet 2015. december 31-én az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett:
Pénztárak egyenlege:
Ebből:
HUF pénztár
Elszámolási betétszámlák egyenlege:

481 e Ft
481 e Ft
5 548 e Ft

Ebből:
HUF folyószámla
ÖSSZESEN:

5 548 e Ft
6 029 e Ft

A pénzeszközök 2015. év végi záró egyenlege 4 150 e Ft-tal volt magasabb az előző évhez képest.
Aktív időbeli elhatárolások értéke: a mérlegben 2015.12.31-én 0 e Ft. került kimutatásra az aktív
időbeli elhatárolások között.

A saját tőke állománya 2015.12.31-én 46 439 e Ft, mely az alábbiak szerint:
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
ebből: alaptevékenység
eredménye:
vállalkozási tevékenység
eredménye
ÖSSZESEN:

2014.évi egyenleg
7 064 e Ft
23 787 eFt
4 314 eFt
4 314eFt

35166 eFt

4 315 eFt
7 098 e Ft
eFt

eFt
eFt

2015.évi egyenleg
7 064 e Ft
28 102 eFt
11 273 e Ft
11273 eFt

11 413 eFt

eFt

46 439 e Ft

Növekedés

Csökkenés

KÖTELEZETTSÉGEK
A Szakszervezet rövid lejáratú kötelezettsége 2015.12.31-én 1 111 e Ft. volt.
A passzív időbeli elhatárolások záró állományuk az alábbiak szerint:
-

költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0 e Ft

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2015.évre nincs.
Az Szakszervezet a tárgyév során összesen 50 039 e Ft bevételt realizált, melyből tagdíj befizetés 45
552 e Ft, kapott támogatás 3 639 e Ft.
A Szakszervezet a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban semmilyen egyéb bevételt, vagy
ráfordítást nem számolt el.
A Szakszervezet alaptevékenységével kapcsolatban 2015. évben a következő bevételeket és
ráfordításokat számolta el:
Egyéb bevételek:

50 039 e Ft

tagdíjak
kapott támogatás

45 552 e Ft
3 639 e Ft

A tárgyévben realizált egyéb bevételek az előző évhez képest 3 642 e Ft-tal növekedtek.

A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

2015.év
7 673 eFt
27 900 eFt

Egyéb ráfordításként 3 219 e Ft.
A Szakszervezet 2015. évben összesen 116 e Ft bevételt realizált pénzügyi műveletekkel
kapcsolatban, mely teljes egészében kamatbevétel.
A pénzügyi műveletek ráfordításaként a tárgyévben 0 e Ft. került elszámolásra.
A Szakszervezet a fenti üzleti időszak alatt 0 e Ft rendkívüli eredményt realizált.
Az Szakszervezet mérleg szerinti eredménye 2015.12.31-én 11 273 e Ft, melyből
- alaptevékenységből elért eredmény
- vállalkozási tevékenységből elért eredmény

11 273 e Ft
0 e Ft

5, Tájékoztató kiegészítések
A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fő.

A beszámoló aláírására jogosult személy:
Szűcs Viktória elnök
A Szakszervezet tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek
nem keletkeztek.
Budapest, 2016. március 02.

Szűcs Viktória
elnök

