
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
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Tárgyév:Nyilvántartási szám:
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01 Fővárosi Törvényszék
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége

2 1 1 2 Veresegyház

Sport utca

2.

    

0 1 0 2 0 0 6 6 7 4  

0 1 0 0 P k 6 0 8 1 2  1 9 9 5

1 8 0 8 0 0 5 2 1 1 3

Nagy Péter Dénes

Budapest 2 0 2 0 0 5 2 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége

164 164

420 920 420 920

420 360 420 360

300 300

3 3

423 1 084 423 1 084

423 1 084 423 1 084

2 519 1 310 2 519 1 310

21 80 21 80

56 15 56 15

364 1 364 1

2 960 1 406 2 960 1 406

2 960 1 406 2 960 1 406

-2 537 -322 -2 537 -322

-2 537 -322 -2 537 -322
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége

2 1 1 2 Veresegyház

Sport utca

2.

    

0 1 0 0 P k 6 0 8 1 2  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 6 6 7 4  

1 8 0 8 0 0 5 2 1 1 3

Nagy Péter Dénes

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, sport

2004. évi I.sz. tv a sportról

lősport iránt érdeklődők

45
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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423 1 084
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21 80
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége
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PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet

MVSKSZ KiegMelléklet 2019.pdf



 
 
Cégnév: MVSKSZ 
Székhely cím: 2112 Veresegyház, Sport utca 2. 
 
Adószám: 18080052-1-13 
Cégjegyzékszám: 01-02-006674 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veresegyház, 2020. 04. 30. 
 
  
                 



I. Általános rész  
 
1. A vállalkozás bemutatása 
A társaság neve:Magyar Vadász, Sport és Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége 
A társaság rövid neve: MVSKSZ 
A társaság székhelye: 2112 Veresegyház, Sport utca 2. 
Az alapítás időpontja: 1995. 01. 01. 
Cégjegyzék száma: 01-02-006674 
Adószáma: 18080052-1-13 
Tevékenységi körök: 0491  Szabadidős szövetségi tevékenység 
Képviseli: Nagy Péter Dénes 
 
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett:  Nem 
 
 
2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások 
 
A társaság kettős könyvvezetést alkalmaz. 
A beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló. 
A kormányrendelet szerinti beszámolóforma 
Szervezetünk a kormányrendelet előírásainak megfelelően  egyszerűsített éves beszámolót készít.  
Az egyszerűsített  éves beszámoló a kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből és az 5. számú melléklete 
szerinti eredménykimutatásból áll. 
A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő 
mellékletet is tartalmaz. 
A civil és az egyéb közhasznú szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
 
 
A mérleg formája 
 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két 
oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a 
forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. 
 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja 
 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között 
állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű 
ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének 
különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. 
Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint készítjük el. 
 
A beszámoló tagolása  
 
A  mérleg, és  az eredménykimutatás a kormányrendelet szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. 
 
Számviteli alapelvek 
 
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: 
( Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni. ) 
1. A gazdálkodás folytatásának elve 
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn 
tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból 
történő jelentős csökkenése  
 
2. A teljesség elve 
A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a 
tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, 
amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg 
elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági 
eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően 
ismertté váltak.  



 
3. A valódiság elve 
A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 
kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési 
elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 
 
4. A világosság elve 
A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. 
 
5. A következetesség elve 
A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az 
összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 
 
 
6. A folytonosság elve 
Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években 
az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint 
változhat. 
 
7. Az összemérés elve 
Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és 
a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A 
bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. 
 
8. Az óvatosság elve 
Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény 
meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható 
kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés 
időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, 
függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség. 
 
9. A bruttó elszámolás elve 
A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben - az e 
törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el. 
 
10. Az egyedi értékelés elve 
Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 
értékelni. 
 
11. Az időbeli elhatárolás elve 
Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és 
költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között 
megoszlik.  
 
12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 
A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági 
tartalmuknak megfelelően - e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak 
megfelelően kell elszámolni. 
 
13. A lényegesség elve 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása 
- az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.  
 
14. A költség-haszon összevetésének elve 
A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk 
hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel . 



 

II. Specifikus rész  
 
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök 

 
 Immateriális javakra adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Beruházásokra adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Készletek 
 
 Készletek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Készletekre adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Követelések 
 
 Vevő követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Követelések egyéb részesedési visz. váll. szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Váltókövetelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Egyéb követelések 786 eFt 786 eFt 
 

 

 Összesen: 786 eFt 786 eFt  
 
 
Forgatási célú értékpapírok 
 
 Értékpapírok nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Pénzeszközök 
 
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Pénztárak 1 eFt 99 eFt 
 Bankszámlák, betétszámlák 2.504 eFt 1.784 eFt 
 Átvezetési számla  -40 eFt 
 

 

 Összesen: 2.505 eFt 1.843 eFt  
 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
 
 Bevételek aktív időbeli elhatárolása nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Halasztott ráfordítások  nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Saját tőke 
 
 Saját tőke 2018 2019 
 

 

 Eredménytartalék 5.487 eFt 2.950 eFt 
 Adózott eredmény -2.537 eFt -322 eFt 
 

 

 Összesen: 2.950 eFt 2.628 eFt  
 



 
Céltartalékok 
 
 Céltartalék a várható kötelezettségekre nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Céltartalék a jövőbeni költségekre nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Egyéb céltartalék nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Kötelezettségek 
 
 Hátrasorolt kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Kötvények nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Beruházási és fejlesztési hitelek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Egyéb hosszúlejáratú hitelek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 Rövid lejáratú kötelezettségek 2018 2019 
 

 

 Rövid lejáratú kölcsönök 46 eFt  
 Szállítók 50 eFt  
 

 

 Összesen: 96 eFt 0 eFt  
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 260 eFt  
 

 

 Összesen: 260 eFt 0 eFt  
 
Jelentősebb összegei jogcímenként: 
2.  Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Árbevétel 
 
 Céltevékenység szerinti nettó árbevétele 2018 2019 Változás % 
 

 

 Nevezési díj  164 eFt 0,00 % 
 

 

 Összesen: 0 eFt 164 eFt  
 
 
 Export áruértékesítés árbevétele nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Export szolgáltatás árbevétele nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Aktivált saját teljesítmények 
 
 Aktivált saját teljesítmények értéke nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Egyéb bevételek 
 
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Kapott támogatások, juttatás – tagdíj, MSSZ támogatás 420 eFt 660 eFt 
 Egyéb bevételek  260 eFt 
 

 

 Összesen: 420 eFt 920 eFt  



Anyagjellegű ráfordítások 
 
 Megnevezés 2018 2019 Változás % 
 

 

 Anyagköltség 9 eFt 28 eFt 211,11 % 
 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2.478 eFt 1.263 eFt -49,03 % 
 Egyéb szolgáltatások értéke 32 eFt 19 eFt -40,63 % 
 

 

 Összesen: 2.519 eFt 1.310 eFt  
 
 
Személyi jellegű ráfordítások 
 
 Megnevezés 2018 2019 Változás % 
 

 

 Bérköltség  62 eFt 0,00 % 
 Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 eFt 8 eFt -61,90 % 
 Bérjárulékok  11 eFt 0,00 % 
 

 

 Összesen: 21 eFt 81 eFt  
 
 
Értékcsökkenési leírás 
 
 Megnevezés 2018 2019 Változás % 
 

 

 Értékcsökkenési leírás 56 eFt 15 eFt -73,21 % 
 

 

 Összesen: 56 eFt 15 eFt  
Egyéb ráfordítások 
 
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Egyéb ráfordítások 364 eFt 1 eFt 
 

 

 Összesen: 364 eFt 1 eFt  
 
 
 
Pénzügyi műveletek bevételei 
 
 Megnevezés 2018 2019 Változás % 
 

 

 Kapott kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolyam... 3 eFt  -100,00 % 
 

 

 Összesen: 3 eFt 0 eFt  
 
 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
 
 Fizetett kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfoly... nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 
Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megegyezik a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 
határozattal. 
 



 

III. Tájékoztató rész 
1. Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 
 Átlagos statisztikai létszám:  0 fő 
 Bérköltség – versenybírók megbízási díja: 62 eFt 
 Személyi jellegű egyéb kifizetés: 8 eFt 
 Bérjárulékok jogcímenként: 
  
 Megnevezés 2018 2019 
 

 

 Szakképzési hozzájárulás  1 eFt 
 Szociális hozzájárulási adó  10 eFt 
 

 

 Összesen: 0 eFt 11 eFt  
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