“Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.”
(1KOR 4,2)

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Zárszámadás része: mérleg és eredményelvezetés
Gtv 14 § (2) Az egyházi gazdálkodó szervezet zárszámadása teljes körű
számszaki és szöveges beszámolót jelent az alábbi tartalommal:
a) éves költségvetési beszámoló a tervhez képesti eltérésekkel,
b) vagyoni helyzetről készült beszámoló (éves mérleg) - nem kell a csak hitéleti
tev.-nek készítenie,
c) eredménykimutatás / eredménylevezetés,
d) a gazdálkodás szöveges értékelése - nem kell a csak hitéleti tev-nek, helyette
elég a presbit.jk.
Somogyi Melinda

2022. szeptember 24.

A zárszámadás is egy megbízhatóságot és hitelességet alátámasztó dokumentum, melyből egy adott időszak gazdálkodásáról és az év
végi vagyoni helyzetről adunk számot. Időszak gazdálkodásáról pénzforgalmi kimutatást - költségvetési beszámolót és
eredményelvezetést készítünk, míg az év végi vagyoni helyzetről mérleget készítünk.
Ki az aki pénzforgalmi egyszeres könyvelést végez és aki készít mérleget és eredményelvezetést is?

Költségvetési jogcímek - Eredménylevezetés sorok
összerendelése (a színjelölések csak szemléltetőek!)
Bevételek
ebből: I-IV. (saját) bevételek
Átvett pénzeszközök

I. Pénzügyileg rendezett bevételek
ebből:
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások

Bevételek összesen

c) helyi önkormányzati támogatások

Kiadások

d) egyéb támogatások

Saját kiadások összesen

II.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

ebből: XI-XVII (a XVII. 4. Tartalékon
kívüli) kiadások

Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)

XVII. 4. Tartalék
Átadott pénzeszközök összesen
Kiadások összesen
Tárgyévi maradvány
Szabadon felhasználható

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
V. Ráfordítást jelentő elszámolások
VI. Ráfordításként nem érvényeíthető kiadások
Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)
Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)

Kötelezettség vállalással terhelt

Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]

Záró pénzkészlet, maradvány

Egyszerűsített beszámoló adózott eredménye [(I+II)-(III+IV+V)]

Jogcímrend szerinti költségvetésből, mint pénzforgalmi kimutatásból nem minden eredményelvezetés sor tölthető ki - ezeket az adatokat
az analitikus nyilvántartások alapján kell megadni a programban - erről Árpád majd mesél
Hiába elegendő a csak hitéleti tevékenységet végzőknek az eredményelvezetést elkészíteni, a pénzforgalomból ki nem tölthető adatok a
mérleg adataiból, azok analitikus nyilvántartásaiból számolódnak, ezért a mérleg nélkül az eredményelvezetés sem készíthető el
teljeskörűen!

Költségvetési jogcímek - Mérleg sorok
összerendelése - a színek csak szemléltetőek!
Mérleg = adott időpontra vonatkozó vagyonkimutatás

Bevételek
ebből: I-IV. (saját) bevételek
Átvett pénzeszközök
Bevételek összesen
Kiadások
Saját kiadások összesen
ebből: XI-XVII (a XVII. 4. Tartalékon
kívüli) kiadások
XVII. 4. Tartalék

A. Befektetett eszközök
I.

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I.

Készletek

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

Átadott pénzeszközök összesen

IV. Pénzeszközök

Kiadások összesen

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A+B

Tárgyévi maradvány

F.

Kötelezettségek

Szabadon felhasználható

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség vállalással terhelt

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Záró pénzkészlet, maradvány

Vagyon / Saját tőke A+B-F

Jó sáfárként a gyülekezetre bízott vagyonnal és annak változásával is el kell tudni számolni, mely vagyonváltozás kimutatására szolgál a
tárgyévi és előző évi adatokat tartalmazó mérleg. Gtv 14 § (3) bekezdés sz. a csak hitéleti tevékenységet végző Ehközségnek nem kell
készítenie!
Viszont a világi kormányrendelet előírja!
Jogcímrend szerinti költségvetésből, mint pénzforgalmi kimutatásból vagyonkimutatás nem készíthető, abból csak néhány sor pl. a záró
pénzeszközök vagy a tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök - a hiányzó adatokat szintén az analitikus nyilvántartások alapján kell
megadni:
Pl. vevőktől követelések, szállítóknak tartozások, zetendő decemberi javadalmak, adók
Nézd meg a következő év januári pénzforgalmi tételekből az előző évhez kapcsolódó tételeket!
Tárgyi eszközök - korábbi években beszerzettek - nettó értéken!

fi

a programban - programról Árpád majd mesél,
hiányzó adatok megegyeznek Zsuzsa egyszeresről-kettősre áttérés előadásában részletesen

SZÁMLA - INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA - EGYSZERES BESZÁMOLÓ

Köszönöm a figyelmet!
Áldás, békesség!

