
Kiegészítő melléklet a Sportegyesületek Országos Szövetsége  

egyesület 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához 
 

 

 

 

I. Általános kiegészítések 

 

 

 

Az egyesület bemutatása 

 

A Sportegyesületek Országos Szövetsége egyesület (1146 Budapest, 

Istvánmezei út 1-3 I/103.) 1989.szeptember 08-án alakult, a bírósági végzés 

száma: 0100/Pk.63304/1990 a szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0002354. 

Létesítő okirat utolsó módosításának dátuma: 2016.március 11.  

Az egyesület célja, hogy a tagjainak olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek  

segítik a tagjainak működését; a tagok közös érdekeinek képviselete az állami 

szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), mint köztestület, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság (MPB), valamint a sporttörvény szerinti országos sportági 

szakszövetség, a sportszövetségek és egyéb társadalmi szervezetek előtt; a 

tagszervezeti vezetők, edzők, versenyzők érdekvédelmének segítése; az 

egészséges életmód és a sport népszerűsítése, a tagok alapszabályaiban, illetve 

alapító okirataiban megfogalmazott célok elérésének segítése, valamint az ehhez 

kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása, a szükséges 

anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás. 

 

 

A számviteli politika fő vonásai 

 

A 100 eFt feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének 

az elszámolása lineáris módszerrel történt, a számviteli politikában foglaltak 

szerint (a társasági adótörvényben meghatározott kulcsok alapján). A 100 eFt 

egyedi beszerzési érték alatti eszközöket az Egyesület egyösszegben 

értékcsökkenésként számolja el beszerzéskor. 

Az Egyesület könyvvezetési módszere kettős könyvvitel, a beszámoló választott 

formája Kettős könyvvitelt vezető Alapítványok, egyesületek, közalapítványok 

beszámolója. Az alkalmazott eredménykimutatása: kettős könyvvitelt vezető 

Alapítványok, egyesületek, közalapítványok beszámolójának 

eredménykimutatása.  

Mérlegkészítés időpontja: 2017. január 31. 

 

 

 

 



A számviteli alapelvektől való eltérés 

 

A könyvelés nem tért el a számviteli alapelvektől. Az összemérés elvét úgy 

alkalmazta, hogy a tárgyévben kiszámlázott bevételeknek megfelelő költségek is 

a tárgyévben kerültek elszámolásra. 

 

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának szöveges 

értékelése 

 

Az egyesület alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet is folytatott. 

Költségei is mindkét tevékenységgel kapcsolatosak voltak. 

 

A vagyoni helyzet alakulása 

 

mutató 2015. 2016. 

Befektetett eszközök              0 283 

Forgóeszközök 1.583 715 

Követelések 600 438 

Aktív időbeli elhatárolások 0 4.267 

Pénzeszközök 983 278 

Kötelezettségek 227 3.760 

Passzív időbeli  0 700 

Mérleg főösszeg 1.583 5.265 

 

 

Az egyesület 2016. évi a mérleg szerinti eredménye 551 eFt veszteség volt. A 

befektetett eszközök összege 283 eFt. A forgóeszközök összege 715 eFt volt, 

amelyből 278 eFt pénzeszköz és 438 eFt követelés.  Az aktív időbeli 

elhatárolások összege 4.267 e Ft volt, mely az összemérés elve alapján a 

következő üzleti évben kapott támogatás költségeit tartalmazza. A mérleg 

főösszege 5.265 eFt. 

A saját tőke értéke 806 eFt, ami a tágyévi -551 eFt alaptevékenységből eredő és 

0 eFt vállalkozási tevékenységből származó mérleg szerinti eredményből, 

valamint 1.357 eFt tőkeváltozásból áll.  

A 2016. évben az egyesület kötelezettségei 3.760 eFt rövid lejáratú 

kötelezettségekből állnak. A passziv időbeli elhatárolások értéke 700 e Ft, mely 

a tárgyévben nem számlázott működési költségeket tartalmazza. 

 
 

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Érték nélkül nyilvántartott eszközök a Sportegyesületnek csak az 100 eFt alatti 

egyedi beszerzési értékű eszközök, valamint a már 0-ra leírt, de használatban 

lévő eszközök. 

Az egyesületnek a mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható 

pénzügyi kötelezettségei nincsenek. 



III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

  

 Bevétel tevékenységenként 

 

bevételek 2015. 2016. 

Vállalkozási tevékenységből bevétel  0 0 

Közhasznú tevékenység bevétele 5.358 8.721 

     - ebből kapott támogatás 3.250 5.706 

Bevételek összesen 5.358 8.721 

 

2016-ban vállalkozási tevékenységből 0 eFt bevétele volt az egyesületnek. 

Alaptevékenységének folytatásához 5.706 eFt támogatást kapott. 

 

 Költségek költségnemenként 

  

kiadások 2015. 2016. 

Anyagjellegű ráfordítások 3.685 4.900 

Személyi jellegű ráfordítások 0 3.944 

Értékcsökkenési leírás 0 0 

Egyéb ráfordítások 17.803 429 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

Kiadások összesen 21.488 9.272 

 

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen 4.900 eFt, melyből 0 eFt a 

vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Bérköltsége 3.944 e Ft volt. Az egyéb 

ráfordítások összege 429 eFt. Az értékcsökkenési leírás 0 eFt volt. A pénzügyi 

müveletek ráfordításai pedig nem  voltak.  

 

  

IV. Tájékoztató kiegészítések 

 

Az egyesületnek 1 fő  főállású alkalmazottja  volt 2016-ban. Állandó 

könyvvizsgáló nincs. A mérleget Deutsch Tamás (1025 Budapest Cseppkő utca 

63.) mint  az egyesület képviselője jogosult aláírni. 

 

A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette: 

Priszter Erzsébet (1077 Budapest, Király u. 51.) engsz:004098.  

 

          A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte! 

 

         Budapest, 2017. március 31. 

 

  


