KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI EGYESÜLETE
2018. ÉVI
BESZÁMOLÓJÁHOZ
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A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Szervezet neve:

Békés Megyei Sportszövetségek
Érdekszövetségi Egyesülete

2. Képviselő:

Marik Lászlóné

3. Székhely:

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. C. ép.II/206.

4. Levelezési cím:

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. C. ép.II/206.

5. Adószám:

19058654–1–04

6. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: PK.60.102/1991/4 977. sorszám

7. Főtevékenység:

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

8. Szervezet céljának rövid leírása:
A megyei sportági és egyéb, a sporttal foglalkozó egyesületek,
szakszövetségek, melyek jogi személyiséggel nem feltétlenül rendelkeznek, és
minden más, a sportot szerető és támogató érdeklődő érdekképviseletének
ellátása, terveik, feladataik megfelelő szintű összehangolása, szakmai, elvi,
gyakorlati és egyéb tanácsadás, mely segíti a tagok működését, mindezt
annak
érdekében,
hogy
a
tagok
feladataik
megvalósításában
tevékenységüket a kor követelményeinek megfelelően végezhessék.
Továbbá célja, hogy a megyében jó szakemberek - edzők, versenybírók,
játékvezetők
–
működjenek,
ennek
érdekében
közreműködik
a
sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
A számviteli politika főbb vonásai
Könyvvezetés módja
A szervezetnél a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus
nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A szervezet kettős könyvvitelt
vezet, költségeket kizárólag az 5. Költség-nemek számlaosztály számláin vezeti.
Az üzleti év időtartama a szervezetnél megegyezik a naptári évvel. Az
egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában
foglaltak szerint a tárgyévet követő év február 28. napja.
A szervezet az üzleti évről egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolót
készít
Az egyszerűsített éves beszámoló tartalma:
 Mérleg
 Eredménykimutatás
 Kiegészítő melléklet
 Közhasznúsági jelentés
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A szervezet a 479/2016 (XII.18.) Kormány rendelet3. számú mellékletében
megadott egyszerűsített éves beszámoló mérlegformát alkalmazza.
A szervezet a479/2016 (XII.18.)Kormány rendelet4. számú mellékletében
megadott egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását alkalmazza.
A szervezet nem él azzal a lehetőséggel, hogy a mérleg, illetve az
erdménykimutatás tételeit továbbtagolja, új tételeket felvegyen és
összevonásokat sem alkalmaz.
a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása
Az értékcsökkenés elszámolása a szervezet üzletpolitikájára épülve a várható
használati időnek megfelelően történik.
Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti, kis értékű tárgyi eszközöket a
használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.
A 100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítja
meg negyedéves gyakorisággal.
A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig
ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják.
b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
A szervezet terven felüli értékcsökkenést számol el minden olyan esetben a
feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható,
csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke
után.
Ilyen esemény tárgyidőszakban nem következett be, így terven felüli
értékcsökkenés elszámolására nem került sor.
Értékvesztés elszámolása
Értékvesztés készletek, értékpapírok és részesedések után kerül elszámolásra.
Mivel ilyen eszköz a tárgyidőszakban nem került a szervezet birtokába, nem
számolt el értékvesztést.
Eszközök és források értékelési eljárása
Vásárolt készletek esetén a vállalkozás a készletértékelésnél tényleges
beszerzési árat használ.
Céltartalék képzés
A céltartalék képzés az óvatosság elvének figyelembevételével elszámolásra
kerül minden olyan gazdasági esemény figyelembevételével, melynek
kimenetele bizonytalan. A céltartalék-képzési kötelezettség akkor is fennáll, ha
az üzleti évet érintő esemény a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja
között válik ismertté.
Céltartalék-képzésre a szervezetnél a tárgyidőszakban nem került sor.
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Eszközök változásának bemutatása (e Ft)
megnevezés

2017.

év

Megoszlás %

Immateriális javak

0

2018.

Megoszlás
%

év

0,00

0

0,00

Tárgyi eszközök

152

2,50

66

1,10

Befektetett eszközök össz.

152

2,50

66

1,10

0

0,00
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0,15

Pénzeszközök

6008

97,50

5906

98,75

Forgóeszközök össz
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

6008
0
6160

97,50
0,00
100,00

5906
0
5981

98,75
0,00
100,00

Követelések

Tárgyi eszköz beszerzés:
 1 db Samsung nyomtató 84 e Ft
Összesen: 84 e Ft.
Az elszámolt tárgyévi értékcsökkenés 170 e Ft.
A forgóeszközök értékét a követelések (vevő követelés) 9 e Ft és a
pénzeszközök 5.906 e Ft értéke teszi ki. A követelések értéke mérlegforduló
napot követően kiegyenlítésre került.
Aktív időbeli elhatárolások elszámolása tárgyévben nem történt.
Források változásának bemutatása
Saját tőke tárgyévi értéke 6.028e Ft
Saját tőke (e Ft)
megnevezés
Tőkeváltozás
Alaptevékenység eredménye

2017. év

2018. év

változás
%-ban

változás
e Ft-ban

5273

6028

14,32%

755

755

-306

-140,53%

-1061

0

0

0,00%

0

6028

5722

-5,08%

-306

Vállakozási tev. eredénye
Saját tőke értéke

A saját tőke értékét bázis időszakhoz képest a 2018. évi -306 e Ft
alaptevékenységből származó eredmény (veszteség) csökkentette.
Kötelezettségek tárgyévi értéke 259 e Ft.
Kötelezettségek (e Ft)
megnevezés

2017. év

2018. év

változás
%-ban

változás
e Ft-ban

Rövid lejáratú köt-gek

132

259

96,21%

127

Kötelezettségek összesen

132

259

96,21%

127

A kötelezettségek tárgyévi értékéből a szállítói tartozás 164 e Ft, adó és
járulékkötelezettségek 95 e Ft. A kötelezettségek tárgyévet követően,
határidőre pénzügyi teljesítésre kerültek.
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Passzív időbeli elhatárolások nem kerültek elszámolásra.
A 2018. évi eszközök és források egyező végösszege 5.981 e Ft.
Bevételek alakulása
A 2018. évi bevételek összesen értéke 21.717e Ft.
Működésre kapott támogatások értéke: 1.500e Ft.



Békéscsaba MJ Város
NEA-MA-18-M-0061 Ember.Er.Min.

300 e Ft-Dr. Bándi Andor Emlékversenyt
1.200 e Ft

Tagdíj bevétel értéke 334 e Ft
Különféle egyéb bevétel (költségtérítés, kerekítés): 29 e Ft
Működésre kapott egyéb források értéke: 900 e Ft.




Támogatás gazdasági társaságoktól
600 e Ft- Dr. Bándi Andor Emlékverseny
Magyar LovassportSzövetség 200 e Ft - versenyrendezés
Magyar Asztalitenisz Szöv.
100 e Ft - versenyrendezés

Alaptevékenység bevételének részletes kimutatása (e Ft):
megnevezés
Sportoktatás, tandíj, vizsgadíj bevétel
Sporttevékenység bevétele
Egyéb szolgáltatások értéke

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

16161
3086
19247

15073
3881
18954

A 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett a szervezet, a tárgyévi
bevételek értéke teljes egészében alaptevékenységből származott.

Ráfordítások alakulása
A 2018. évi ráfordítások összesen értéke: 22.023e Ft.
2018. évi anyagjellegű ráfordítások bemutatása
Anyagjellegű ráfordítások:9.635 e Ft.
megnevezés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

3485
3952
151
7588

4349
5125
161
9635
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A 2018. évi anyagköltség értéke 4.349e Ft.
megnevezés
Érmék, serlegek, oklevelek,egyéb díjak
Sportruházat
Egyéb sporteszközök
Fenntartási anyagok
Irodaszer, nyomtatvány
Anyagköltség összesen

Az anyagjellegű ráfordítások értékén belül az
tárgyévi értéke 5.125 e Ft.

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

2758
180
209
2
336
3485

2920
670
456
131
172
4349

igénybe vett szolgáltatások

Az anyagjellegű ráfordítások értékén belül az egyéb szolgáltatás értéke:
161e Ft.
megnevezés
helységbérlet,üzemeltetési díj
Eszközök bérleti díja
Sportszolgáltatás
Hírdetés, reklám
Utazás kiküldetés, szállás, étkezés
Posta, telefonköltség, internet
Napilapok, szakkönyvek
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Igénybe vett szolgáltatás összesen

megnevezés
Hatósági díjak, illetékek
Bankköltség
Egyéb szolgáltatások értéke

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

467
274
768
250
1057
454
30
637
3937

277
274
2082
50
951
495
50
946
5125

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

26
125
151

10
151
161

2017. év
(e Ft-ban)

2018. év
(e Ft-ban)

2022
10606
440
13068

2352
8865
449
11666

Személyi jellegű ráfordítások értéke 11.666e Ft.
megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások értéke

A 2018. évi a ráfordítások értéke teljes egészében alaptevékenységhez
kapcsolódott. Vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem folytatott a
szervezet.
Tárgyévi elszámolt értékcsökkenés: 170 e Ft.
Egyéb ráfordítások értéke 552 e Ft.(Pest Megyei Kormányhivatal által kiszabott bírság)
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Eredmény alakulása
2018. évben csak alaptevékenységet folytatott a szervezet.
 Tárgyévi bevételek összesen értéke:
21.717 e Ft
 Tárgyévi ráfordítások összesen értéke:
22.023 e Ft
Tárgyévi eredmény:
-306e Ft, (veszteség) mely
teljes egészében alaptevékenység eredménye.
A szervezetnek társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel
vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem folytatott.
Békéscsaba, 2019. április 26.

Marik Lászlóné
elnök

