
BEAC 1898 Nonprofit Kft. 
1026 Budapest, Volkmann utca 4. 
 
Statisztikai számjel: 25317774-9312-572-01 
Cégjegyzék száma: 01-09-208087 
 
Kiegészítő melléklet a 2015. 06. 19. – 2015. 12. 31. időszakról készült egyszerűsített éves 
beszámolóhoz. 
 
1. Általános kiegészítések 
 
Tevékenységi kör: Sportegyesületi tevékenység 
 Tevékenység kezdete: 2015.06.19. 
 Bejegyzés kelte: 2015.07.01. 
 Tulajdonosi kör: Belföldi társadalmi szervezetek 
 
2. Számviteli politika 
 
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 
Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. 
A mérleg fordulónapja: december 31. 
A számviteli nyilvántartások és az egyszerűsített éves beszámoló pénzneme: forint 
 
Az alkalmazott értékelési eljárások a társaság valós pénzügyi és gazdasági helyzetét tükrözik, 
továbbá megfelelő, gyors információt szolgáltatnak a Társaság részére. 

 
A tárgyi eszközök egyedi beszerzési értéken kerülnek állományba vételre, értékelésük a 
beszámolóban nettó értéken történik. 
 
A vásárolt készletek (anyagok, áruk) beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásba vételre. A 
beszerzési érték vásárláskor azonnal költségként kerül elszámolásra. 
 
A vevőkkel szembeni követeléseket a mérlegben a számlázott és a vevők által elismert 
értékben mutatja be a Társaság. 
 
A szállítókkal szembeni kötelezettségeket a vállalkozók által számlázott, és a Társaság által 
elismert összegben mutatja ki a Társaság a mérlegben. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineárisan történik. A beszerzett tárgyi eszközök 
közül használatba vételkor teljesen leírásra kerülnek azok, melyeknek egyedi beszerzési 
értéke 100.000 forint alatti. Nyilvántartásuk selejtezésig az analitikában történik. Terven 
felüli értékcsökkenési leírás nem volt. A vásárolt tárgyi eszközök maradványértékének 
nagyságrendje nem volt jelentős. 
 
A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melyben az eredménykimutatást 
összköltség („ A „ változat ) eljárással állítja össze. 
 
A beszámolót Czilják László készítette. Regisztrációs száma:160036 
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Eszközök: 
 
Tárgyi eszközök nettó állománya: 0 eFt 
Készletek: 1.005 eFt 
Követelések: 22 eFt 

Túlfizetett szállító: 19 eFt 
Adók és járulékok: 3 eFt 

Pénzeszközök állománya: 5.548 eFt 
Bankbetét: 5.548 eFt 

Aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt 
 
Források: 
 
Saját tőke összetétele 
Jegyzett tőke: 3.000 eFt 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:  0 eFt 
Eredménytartalék: 0 eFt 
Mérleg szerinti eredmény:  -775 eFt 
Kötelezettségek: 3.926 eFt 

Vevőktől kapott előleg: 2.500 eFt 
Szállítók:  1.049 eFt 
Adók és járulékok: 188 eFt 
ÁFA:  143 eFt 
Jövedelem elszámolás: 46 eFt 

Passzív időbeli elhatárolások 424 eFt 
 
4.   Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
A 2015. működési év -775 eFt mérleg szerinti eredményt mutat. A tárgyévben 0 eFt társasági 
adó fizetési kötelezettség keletkezett. 
 
Adózás előtti eredmény: -775 eFt 
 
Adóalap növelő tétel: 

- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés: 15 eFt 
Adóalap csökkentő tétel  

- Adótörvény szerinti értékcsökkenés: 15 eFt 
 
Adóalap: -775 eFt 
Nyereség minimum szerinti adóalap: 154 eFt 
 
A vállalkozás 2015-ben alakult, ezért nyereség-minimum szerinti adófizetési kötelezettsége 
nincs. 
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Az anyagjellegű ráfordítások részletezése: 
Anyagköltségek: 0 eFt 
Igénybevett szolgáltatás: 1.628 eFt 
Egyéb szolgáltatás: 1.997 eFt 
Eladott áruk beszerzési értéke: 9 eFt 
Összesen: 3.634 eFt 
 
Személyi jellegű ráfordítások levezetése: 
Bérköltség: 0 eFt 
Személyi jellegű egyéb kifizetés:  4.021 eFt 
Bérjárulékok:  797 eFt 
Összesen:  4.818 eFt 
 
A Társaság az alapítás költségeit egy összegben elszámolta. 
A Társaságnak másik társaságban nincsen részesedése. 
2015. évben személyi jellegű kifizetés 6 fő részére történt. 
Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze nincsen, veszélyes hulladék, környezetre káros 
anyag a tevékenysége során nem keletkezett. 
Kutatás-kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költsége nem volt. 
 
5.    Fontosabb üzleti arányszámok 

 
Forgóeszközök az összes eszközök arányában:  
6.575  / 6.575 = 100 % 
 
Befektetett eszközök aránya: 
0 / 6.575 = 0 % 
 
Idegen tőke az összes forrás arányában:             
3.926 / 6.575 = 59,71 % 
 
 
A Társaság a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2016. május 5-én készítette. 
 
 
 
 
 ……………………………. 
 Ügyvezető  


