
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Barcza Gedeon Sport Club

1 1 0 6 Budapest

Hárslevelű utca

12

    

0 1 0 2 0 0 0 4 4 5 4

0 1 0 0 P k 6 8 3 8 1 1 1 9 9 2

1 8 1 5 7 2 2 4 1 4 2

Grimm György

Szigethalom 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Barcza Gedeon Sport Club

62 0

62 0

571 2 074

27 9

544 2 065

633 2 074

-365 1 458

207 -365

-572 1 823

941 370

370

941 0

57 246

633 2 074

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Barcza Gedeon Sport Club

2 227 920 0 2 227 920

5 874 3 437 5 874 3 437

105 15 105 15

5 769 3 422 5 769 3 422

22 13 22 13

8 123 4 370 0 8 123 4 370

7 490 2 080 7 490 2 080

894 226 894 226

253 77 253 77

31 164 31 164

27 27

8 695 2 547 8 695 2 547

-572 1 823 0 -572 1 823

0 0

-572 1 823 0 -572 1 823

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Barcza Gedeon Sport Club

1 600 1 054 1 600 1 054

690 100 690 100

164 164

1 426 36 1 426 36

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Barcza Gedeon Sport Club

8 123 4 370

164

8 123 4 206

8 695 2 547

894 226

-572 1 823

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Barcza Gedeon Sport Club

NEA-MA-20-O-V-0116

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 300 000

1 054 138

1 065 138

1 300 000

1 054 138

1 054 138

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Barcza Gedeon Sport Club

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  13 .34 .13



Szöveges beszámoló 2020:

   A 2020-as esztendő nehézségeit senkinek nem kell ecsetelni, ennek ellenére - 
a lehetőségekhez képest - egyesületünk jól helyt állt. A terveket most is 
pontosan lefektetve, pénzügyi lehetőségeinket optimalizálva vágtunk bele az év 
kisebb-nagyobb versenyeibe és a csapatbajnokságokba. A koncepciónk nem 
változott: a legrégebbi magyar gyerek-klubként továbbra is a legnagyobb 
nevelőegyesület maradtunk (testvércsapatunkkal, a BEAC-cal együtt), s 
szerencsére a sikerességünket is meg tudtuk őrizni az ifjúsági pontlista 
élmezőnyében!

Az országos korcsoportos bajnokságok közül csak kettőt rendeztek, s 
mindkettőn jól szerepeltünk. A tapolcai lerövidített U8-12-es versengésben öt 
fővel vettünk részt, s közülük az évhátránnyal küzdő Bod Marci 6. helyezése, 
valamint a szintén évveszteséggel játszó 9. helye emelkedett ki. Másik három 
versenyzőnk újoncként indult és tisztességesen küzdve győzelmekkel tért haza.

Az U14-18-as korosztály Budapesten viaskodott és saját nevelésű sakkozónk 
Palczert Matyi - évmínusszal! - harmadik országos bajnoki címét gyűjtötte be, 
közel kerülve ezzel a FIDE-mesteri címhez! A teljesítménye arra predesztinálja 
őt, hogy idén a felnőtt gárdánk első tábláján fog játszani, ami 14 esztendősen 
nem gyakori.

   Számunkra az év legfontosabb hazai sakkeseménye mindig az Ádám György-
Ősz Gábor nemzetközi emlékverseny. Ezúttal kényszerűségből szeptemberben 
és szabadtéren rendeztük meg a megszokott színvonalon. Az egynapos 
eseménynek megadtuk a rangját, az 50 fiatal boldogan ment haza, mind az 
egyéni, mind a csapatversenyről. A bírói asztal roskadozott az értékes 
nyereményeit és ajándékok súlya alatt, továbbá minden résztvevőt vendégül 
láttunk a Bujdosó Székely étteremben egy ünnepi ebédre!

   Mindezeken kívül a főiskolai válogatottba a két Grimm-fivért delegálva a 
nyolcaddöntőbe jutott csapatunk az online világbajnokságon!

Más ifi eseményre nem volt lehetőség, viszont a majdnem végigment felnőtt 
csapatbajnokságokban két fényes érmet sikerült begyűjtenünk! A budapesti 
csébé mindhárom osztályban összesen öt csapatunk 60 játékosa játszik 
fordulónként, amivel messze a legnépesebb egyesület vagyunk! És hosszú idő 



után az idén holtversenyes elsők lettünk (bajnoki címet nem döntötték el érthető 
okoból.) Az NB II. Breyer csoportjában pedig a BEAC-Barcza ötödször is a 2. 
helyen végzett, ismét egy hajszállal lemaradva a feljutásról.

   Természetesen 2020-ban is megtartottuk a 27 éves hagyománnyal rendelkező 
sakktáborunkat 20 saját nevelésű tanítványunk számára a Népsziget egyik 
csónakházában.

   Sok évtizedes utánpótlás nevelőmunkánkra mennyiségileg és minőségileg is 
büszkék vagyunk. A sakkozásra, mint közismerten oktató-nevelő hatású 
tevékenységre a "karantén-világban" is nagyszükség van/volt. Ha előben nem is, 
de az internet segítségével sok száz órát adtunk tanítványainknak az elmúlt 
másfél évben. 

Nem szakköri keretek között, hanem sportegyesületként az (él)versenyzők 
kinevelését végezzük 34 éve. Természetesen nem mindenki lesz nagymester, sőt 
még mester sem, mégis a sakkot szívesen választják a szülők jellemformáló 
ereje miatt.

 Aki diákévei végén abbahagyja a versenyzést, annak is hasznos útitársa marad 
az életben a sakk által kifejlődött/megerősödött számos tulajdonsága, úgymint 
memória, fantázia, számolási és logikai képesség vagy akaraterő. Azok a 
gyerekek, akik sakkozni járnak, nem csak az iskolában, hanem később a 
munkájuk során is könnyebben boldoguló emberek lesznek.

A pályázati pénzek elnyerése számos segítséget adott a mindennapi 
munkánkhoz és több régi vágyunk megvalósításához. Az anyagi támogatást 
sosem lehet öncélúan kezelni, mindig távlatokban és a közösség erősítésére kell 
fordítani. Ez számunkra különösen fontos, mert a legrégebbi magyar 
gyereksakk-klubként az általa megkezdett munkát ugyanabban a szellemben és 
színvonalon szeretnénk folytatni! 

Igaz, főállású alkalmazottunk nincsen, de az a 8-10, minimum évtizedes rutinnal 
rendelkező, önkéntesekből álló szakembergárda biztosítani tudja a 
működésünket az óvodás kortól az egyetemi diplomáig. Ehhez mindig 
igyekszünk bevonni a mindenkori szülői közösséget is, akik gyerekeik hosszú 
esztendőkön át tartó közös pályafutása alatt erősen összekovácsolódnak és az 
élet más területén is támogatják egymást.



 
Barcza Gedeon Sport Club 

2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának 
Kiegészítő melléklete 

 
 
Nyilvántartási szám: 01-02-0004454 
Ügyszám: 100/Pk.68381/1992 
Adószám: 18157224-1-42 
Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12.31 
 
 
1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői 
Az egyesület a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 
Az egyesület számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan 
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. 
 
1.02./ Jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 
millió forintot, akkor az 1 millió forint. 
 
1.03./ Nem jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő  
értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 
előzőek szerinti értékhatárát. 
 
1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak 
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó 
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot. 
 
1.05./ Jelentős tételek 
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a 
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió 
forintot. 
 
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése 
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása 
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel 
számoljuk el. 
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1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése 
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési 
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. 
 
1.08./ Egyesület vásárolt készleteinek értékelése 
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli. 
 
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése 
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli. 
 
 
2.00./ További kiegészítések 
 
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések 
indoklása 
Egyesületünknél nem volt eredménybefolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban. 
 
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 
Az egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma 
Az egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben 
nem fordultak elő. 
 
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a 
források állományára gyakorolt hatása 
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 
 
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak 
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként 
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a 
visszafizetés feltételei 
Az egyesület a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben 
nem vállalt garanciális kötelezettséget. 
 
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem 
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg 
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben 
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a 
biztosítékok fajtáját, formáját 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
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2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok 
Egyesületünk nem rendelkezik saját üzletrésszel. 
 
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása 
Egyesületünk nem alkalmaz valós értékelést.  
 
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, 
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása 
Egyesületünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 
 
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos 
statisztikai létszáma: 
0 fő. 
 
2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos 
statisztikai létszáma 
0 fő 
 
2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma  
0 fő 
 
2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen  
0 fő 
 
 
Budapest, 2021. május 31. 
 
                        


