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Kiegészítő melléklet a Sportegyesületek Országos Szövetsége 2020. évi 

beszámolójához 

I. Általános kiegészítések 

Sportegyesület:  

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

1989.09.08-án alakult, a bírósági végzés száma: 0100.Pk.63304/1990, szervezet 

nyilvántartási száma: 01-02-0002354. 

A működési forma: Egyesület. 

Célj szerinti besorolása: sporttevékenység.. 
 

A számviteli politika fő vonásai 

 

A 200 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 200 eFt egyedi beszerzési 

érték alatti eszközöket az alapítvány egy összegben értékcsökkenésként számolja el 

beszerzéskor. 

Jelentős összegű a hiba, ha feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet 

érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 

értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 

mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja 

az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak 

minősülnek azok a tételek, amelyek a vállalkozási tevékenységtől függetlenek, a 

szokásos üzletmeneten kívül esnek, eseti jellegűek, ritkán előfordulók. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételként kell elszámolni azt az eseményt 

(események összességét), amely (-ek) értéke az 1 millió Ft-ot meghaladja. 

 

A könyvvezetési módszere kettős könyvvitel, a beszámoló választott formája Kettős 

könyvvitelt vezető civil szervezetek beszámolója. Az alkalmazott eredménykimutatása 

Kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek beszámolójának eredménykimutatása. 

Mérlegkészítés időpontja: 2021. április 13. 

 
 

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 

A SOSZ csak alaptevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

Költségei is csak az alaptevékenységgel voltak kapcsolatosak. 

 
A vagyoni helyzet alakulása 

 
mutató 2019. 2020. 

Befektetett eszközök 504 420 

Forgóeszközök 13 926 2 155 746 

Követelések 1 864 3 123 

Pénzeszközök 12 062 2 152 534 

Kötelezettségek 553 493 

Tőkeváltozás/Eredmény 9 986 12 152 

Passzív időbeli elhatárolás 1 725 2 133 134 

Aktív időbeli elhatárolás 0 283 

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 

2 166 10 390 

Mérleg főösszeg 14 430 2 156 360 

 
 

A SOSZ 2020. évi tárgyévi eredménye 10 390 eFt  volt. A befektetett eszközök értéke 

420 eFt. A forgóeszközök összege2 155 940 eFt. Az aktív időbeli elhatárolások összege 

283 eFt. A mérleg főösszege 2 156 360 eFt. 

A saját tőke értéke 22 822 eFt 

A SOSZ 2020. évi kötelezettségeinek összege 684 eFt. A passzív időbeli elhatárolások 

összege 2 133 134 eFt.  

 

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 
A SOSZ-nak 420 eFt nettó értékben vannak tárgyi eszközei. 

A SOSZ a mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi 

kötelezettségei nincsenek. 

 
 

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Bevétel tevékenységenként 

 
bevételek 2019. 2020. 

Vállalkozási tevékenységből bevétele 0 0 

Alaptevékenység bevétele 7 084 9 715 

Kapott támogatás 437 702 270 945 

Egyéb bevétel 0 12 687 

Bevételek összesen 451 082 228 263 

 

2020-ban vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele a SOSZ-nak. 

Alaptevékenységéből bevétele  keletkezett, támogatást kapott  
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Költségek költségnemenként 

 
kiadások 2019. 2020. 

Anyagjellegű ráfordítások 24 720 28 844 

Személyi jellegű ráfordítások 14 011 6 120 

Értékcsökkenési leírás 145 114 

Egyéb ráfordítások 410 043 247 911 

Pénzügyi ráfordítások 0 0 

Kiadások összesen 0 282 989 

 
 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 28.844 eFt,  A személyi jellegű ráfordítás 6 120 eFt. 

Az értékcsökkenési leírás összege 114 eFt volt, az egyéb ráfordítások összege 247 911   

eFt,  

 a pénzügyi ráfordítások összege 0 eFt. 

 
 

IV. Tájékoztató kiegészítések 

 

A SOSZ-nak 2020-ban 1 főállású alkalmazottja volt.. Állandó könyvvizsgáló nincs. A 

mérleget dr Deutsch Tamás  a SOSZ elnöke jogosult aláírni. 

A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette: Szabó Szilvia (1163 Budapest, 

Szérű u 49..)  regisztrációs száma.: 175094. ( a könyvelést 2019.11.01-én vette át 

a jelenlegi könyvelő.) 

 

A beszámoló könyvvizsgálattal nincs  alátémasztva. 

 

 

Budapest, 2021. április 13. 
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