MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG
1163 BUDAPEST, MARGIT UTCA 28.
Adószám: 19013134-1-42
Bejegyző határozat száma: Pk.60.132/2001/1

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET
A 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓHOZ

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Budapest, 2016. 04.15.

Vánky Sebastian Szabolcs
elnök

I. Általános rész
1. A szövetség bemutatása
Működési forma: Társadalmi szervezet – szakszövetség
A társadalmi szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység
A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: közhasznú
Alapítva: 1957.
Székhelye: 1163 Budapest, Margit utca 28.
A szövetség tevékenységei:
-

az íjász szakágak verseny- és szabadidősportjának népszerűsítése, fejlesztése
a sportág működésének és fejlesztési programjának elősegítése
a sportág és tagjai érdekeinek képviselete bel- és külföldön
nemzetközi szervezetek tevékenységében való részt vétel
a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság tagjaként
részt vesz az olimpiai mozgalomban
- támogatja az olimpiai eszme megvalósulását

A szövetség elnöke: Vánky Sebastian Szabolcs

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:
Cserhátiné Bathó Gyöngyi
1163 Budapest, Kicsi utca 2.
Hatvan, 1961. 10.19.
Anyja neve: Luda Klára
Regisztrálási szakterület: vállalkozási
Nyilvántartási száma: 157997

A szövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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2. A számviteli politika főbb vonásai
A szövetség vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós kép
kialakulását:
• a számviteli alapelvek figyelembevételével, a számviteli törvény végrehajtását
szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásával,
• a cég adottságainak megfelelő értékelési eljárások kialakításával,
• a korrekt üzleti megítélést szolgáló eredmény-levezetési mód megválasztásával
biztosítja a cég számviteli politikája.
a.) Beszámolás, könyvvezetés
A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§-a alapján egyszerűsített
éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitelre vonatkozó előírások szerint
vezeti. A beszámoló választott beszámolási formája:
- a Mérleg „A” változat
- az Eredménykimutatás összköltségeljárással készülő „A” változata
- Kiegészítő melléklet
A mérlegkészítés időpontja: 2016. február 28.
b.) Az alkalmazott értékelési eljárások
A társaság az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből indul ki.
Az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrzi és egyedenként
értékeli. A számviteli törvény szerinti értékelés alapvetően múltbeli adatokra
támaszkodik, azaz a mérlegbe az eszközök maximum a beszerzési, illetve az
előállítási költségeken állíthatók be csökkentve az értékcsökkenéssel, valamint az
értékvesztéssel.
A társaság könyveibe az immateriális javak és a tárgyi eszközök ennek
megfelelően beszerzési, előállítási költségen kerülnek beállításra.
A beszerzett áruk nyilvántartása szintén a tényleges beszerzési áron történik.
A követelések, valamint a pénzeszközök könyv szerinti értéken kerülnek a
mérlegben bemutatásra.
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A mérlegben szereplő források (saját tőke, céltartalék, kötelezettségek) a
számviteli törvényben foglaltak szerint - könyv szerinti értéken szerepelnek a
mérlegben.
c.) Az értékcsökkenés elszámolási módszere
A társaság valamennyi eszközére a bruttó értéket alapul véve, lineáris leírási
módszer szerint történik az amortizáció számítása.
Az értékcsökkenés minden esetben a használatbavétel napjától kerül
meghatározásra. Elszámolása minden hónap utolsó napján történik.
A tervezett értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési ár és a
hasznos élettartam alapján kerül kiszámításra.
Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközök, beruházások esetében akkor
lehetséges, ha ezek értéke tartósan lecsökken, mert a cégnél feleslegessé váltak,
vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében kiselejtezésre kerültek.
Az értékcsökkenést a társaság az alábbi kulcsok figyelembevételével számolja el:
- immateriális javak esetén 16,7%
• tárgyi eszközök esetén 14,5%, ill. 33%
• járművek esetén 20%
• 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetén 100%
d.) A céltartalék képzés módszere
Év végén kötelező céltartalékot képezni
- a garanciális kötelezettségekre
- a kezesség és garanciavállalások miatt
- a korengedményes nyugdíjazások miatt
- végkielégítések miatti kötelezettségekre.
e.) Az értékvesztés elszámolása
Értékvesztést kell elszámolni, ha a vásárolt készletek beszerzési ára magasabb,
mint a mérlegkészítéskor ismert piaci ár, továbbá a készletek selejtezését és
leértékelését a selejtezési vagy leértékelési jegyzőkönyv alapján.
Értékvesztést akkor is kell elszámolni, ha a kintlévőség várhatóan megtérülő
összege alacsonyabb mint a könyvszerinti érték.
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Az értékvesztésnél a követeléseket a társaság egyedileg minősíti az alábbiak
szerint:
Nem kell értékvesztést elszámolni, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjáig
pénzügyileg rendeződött, vagy ha a követelés várhatóan veszteség nélkül megtérül.
f.) A rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai
A szokásos üzleti eredménytől el kell különíteni a rendkívüli bevételek és
ráfordítások különbségeként képződő eredményt. Rendkívüli gazdasági események
azok, amelyek:
• a vállalkozás tevékenységétől függetlenek,
• a rendes üzletmeneten kívül esnek, azzal nem állnak szoros összefüggésben
• a számviteli törvény rendelkezései szerint kifejezetten ebbe a kategóriába
sorolandók.
g.) A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az üzleti évben a szövetség nem tért el a számviteli alapelvektől.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása
A társaság bevétele a tárgyév folyamán a tagok tagdíj bevételéből, központi
költségvetési és önkormányzati támogatásból, adományból és cél szerinti
tevékenységből származott.
A társaság pénzügyi helyzete a gazdasági évben stabil volt, a folyamatos bevétel
miatt a fizetési kötelezettségeinek folyamatosan, időben eleget tudott tenni.
Az egyesület értékpapírokkal, készletekkel nem rendelkezik.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Közhasznú tevékenységét, cél szerinti tevékenységét a 2004. évi I. tv. a sportról,
valamint a hatályos 2011 évi CLXXV. Civil tv. előírásai szerint végzi.
A bevételek minden esetben a Magyar Íjász Szövetség céljainak támogatását és
finanszírozását szolgálták.
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a.) A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel
Megnevezés

Összeg eFt-ban

Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások
Vagyoni eszközök összesen
Saját tőke
Idegen tőke

Részarány
%-ban

Összeg eFt-ban Részarány %-ban
729
3,27
21 589
96,73
22 318
100
17 571
78,73
4 747
21,27

Az eszközök összetétele a társaság tevékenységének jellegéhez megfelelő, a
könnyen mobilizálható, likvidebb forgóeszközök kedvező arányt képviselnek.
A saját tőke aránya az össztőkén belül kedvezőtlen.
b.) Likviditási helyzet bemutatása és egyéb mutatók
- likviditás I.
2014:
2015:

Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség
1.184,26%
7.478,12%

- likviditás II.
2014:
2015:

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
2.180,25 %
8.771,26%

- tárgyi eszközök aránya
2014:
2015:

2,52%
3,27 %

- forgóeszközök aránya
2014:
2015:

Tárgyi eszközök értéke / Összes eszköz értéke

Forgóeszközök értéke / Összes eszközök értéke

97,48 %
95,19 %
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- tőkeellátottság
2014:
2015:

Saját tőke / Összes forrás
12,87 %
78,73 %

- források aránya
2014:
2015:

Kötelezettség / Saját tőke
34,74 %
13,78 %

II. Tájékoztató rész
•

A szövetség létszámának, bérköltségének és egyéb személyi jellegű
kifizetéseinek részletezése:
A szövetség taglétszáma: 139 tag egyesület.
A tagok a 2015-as évben juttatást nem kaptak. Bérköltségre 7.644 eFt került
elszámolásra.

•

A szövetség bevétele 133.976 eFt, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
tagdíj bevétel
2.186 eFt
támogatások
31.810 eFt
adomány
1.886 eFt
cél sz. tevékenység bevétele
98.094 eFt

•

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek.
Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére a társaság
céltartalékot nem képzett.
Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége: 0

•

A társaság veszélyes hulladékot nem kezel.

•

2015. évi társasági adó fizetési kötelezettség:
Adóalap módosító tételek nincsenek.
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nulla Ft.

III. Specifikus rész
A szövetség támogatási program keretében központi, önkormányzati, illetve
nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a 2015. évben több támogatásban
részesült, melyeket részletesen a PK_142 beszámoló kiegészítő mellékletében
mutatjuk be.
2015-ben a közhasznúsági minősítés elbírálásához előírt társadalmi támogatottsági
és erőforrás mutatókat teljesíteni tudta.
2015-ban fontos lenne, hogy az SZJA 1%-át a tagok és a szimpatizánsok
felajánlják a Magyar Íjász Szövetségneknek, valamint az önkéntes munkavégzés
szabályainak alkalmazásával az önkéntes munkavégzést elindítsuk.
A kiegészítő melléklet a Magyar Íjász Szövetség 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás) és közhasznúsági mellékletének
része. A közhasznúsági mellékletben az önkormányzati és központi költségvetési
támogatásra vonatkozó részletes információkat bemutattuk.
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