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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 2019. évben alakult. Létrehozásának célja, 

hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a 

gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége könyveit magyar nyelven, a kettős 

könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és 

működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata. 

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 

forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Szabadidősport-Eseményszervezők 

Országos Szövetsége kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól 

való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége számviteli politikájában olyan 

változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a tárgyidőszakra éves beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás. 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a beszámolóban a mérleget A változatban 

állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 

összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 

értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.6. Üzleti jelentés 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a számviteli beszámolóval összhangban a 

hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az 

előírásoknak megfelelően biztosítja. 
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2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90 naptári nap. A megbízható és valós kép 

bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a 

korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények 

hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza. 

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 

tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 

mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 

elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 

jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. 

2.10. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 

különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 

eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 

változik. 

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 

adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 

évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, 

mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 

megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 

jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 

leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 

kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 

eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 

100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 
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Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 

meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 

az ennek megfelelő devizaösszeget. 

2.12. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek 

esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az 

ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 

2.13. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 

szerint történik. 

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége az értékhelyesbítés lehetőségével nem 

kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem 

szerepel. 

2.15. Valós értéken történő értékelés 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a valós értéken történő értékelés 

lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem 

valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési 

különbözetet nem tartalmaz. 

2.16. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok a 

tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának 

lehetőségével nem kíván élni, azokat minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 

2.18. Céltartalék-képzés szabályai 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége garanciális és egyéb kötelezettségek 

fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az 

általános szabályok szerint képez. 

2.19. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 

értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 

döntések miatt módosítás nem történt. 
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2.20. Értékelési szabályok más változásai 

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az 

esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 

jelentős módosítás nem történt. 

2.21. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 

általános szabályoknak megfelelően történik. 

2.22. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 

szerint történik. 

2.23. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:  

 - Magyarországon működő, szabadidősport-szervezéssel foglalkozó szervezetek munkájának segítése 

 - sportolás népszerűsítése 

 - egészséges életmód népszerűsítése 

 - I. Országos Futópálya-építési program koordinációja 

 - Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség munkájának segítése: Országos Görpark    

Program koordinálása 

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatás végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatja be az 

alábbi táblázat: 

 

Támogatási program elnevezése: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS  

Támogató megnevezése: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés             X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019. március 28 - 2020. március 31.  

Támogatás összege (1000HUF)  10,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,619 

 -tárgyévben folyósított összeg: 10,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő              X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 5,619 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5,619 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2019. üzleti év során a kapott támogatást szellemi termék - tárgyi eszköz beszerzésére, anyagköltségre 

és anyagjellegű szolgáltatás igénybevételéhez használtuk fel, melyet az alábbi táblázat mutat be 

részletesen: 

 

Szellemi termék 405 000 

Egyéb berendezések, felszerelések 597 535 

Anyagköltség 9 017 

Igénybe vett szolgáltatások költségei 4 585 819 

Egyéb szolgáltatások költségei 21 602 

ÖSSZESEN 5 618 973 

 

 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 

Mérlegadatok változása 

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a  mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, 

százalékban, vagy mindkettőben. 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 2019-ben alakult, így a mérlegadatok változása nem releváns. 

Eredménykimutatás adatainak változása 

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás 

kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben. 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 2019-ben alakult, így az eredménykimutatás változása nem 

releváns. 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 

Eszközök összetétele és annak változása 

 

Eszköz (adatok %-ban) Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 6.14 

Immateriális javak 3.01 
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Eszköz (adatok %-ban) Tárgyidőszak 

Tárgyi eszközök 3.13 

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 

Forgóeszközök 48.70 

Készletek 0.00 

Követelések 0.88 

Értékpapírok 0.00 

Pénzeszközök 47.82 

Aktív időbeli elhatárolások 45.16 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 

 

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre. 

Források összetétele és annak változása 

 

Forrás (adatok %-ban) Tárgyidőszak 

Saját tőke 12.78 

Jegyzett tőke 0.00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 

Tőketartalék 0.00 

Eredménytartalék 0.00 

Lekötött tartalék 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 

Adózott eredmény 12.78 

Céltartalékok 0.00 

Kötelezettségek 81.08 

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 81.08 

Passzív időbeli elhatárolások 6.14 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 

 

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége mérlegében csak tárgyévi adatok 

szerepelnek.  
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4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 

szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége pénzügyi helyzetének megítéléséhez 

szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő 

további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és 

megállapodások nincsenek. 

4.4. Befektetett eszközök 

Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 

leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

4.5. Forgóeszközök 

Követelések jelentős tételei 

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

4.6. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 

összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 5 619 
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4.7. Saját tőke 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés 

lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

Valós értékelés bemutatása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a tárgyidőszakban a pénzügyi 

instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem 

élt. 

4.8. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 

kötelezettség nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Rövid lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel nem szerepel. 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

4.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Összehasonlíthatóság 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége eredménykimutatásában csak tárgyévi 

adatok szerepelnek. 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége adófizetési kötelezettsége körében - az 

esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás 

egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.2. Bevételek 

Bevételek alakulása 
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A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége bevételeinek megoszlását, és azok 

alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 
Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 - 0 0.0 

Aktivált saját teljesítményérték 0 - 0 0.0 

Egyéb bevételek 0 - 6 444 100.0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 - 0 0.0 

Bevételek összesen 0 - 6 444 100.0 

 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg 

jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került 

elszámolásra. 

5.3. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége ráfordításainak megoszlását, és azok 

alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 
Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 0 - 4 616 95.1 

Személyi jellegű ráfordítások 0 - 0 0.0 

Értékcsökkenési leírás 0 - 238 4.9 

Egyéb ráfordítások 0 - 0 0.0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 - 0 0.0 

Ráfordítások összesen 0 - 4 854 100.0 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - 

egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 

került elszámolásra. 
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6. Tájékoztató adatok 

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége kapcsolt felekkel 

lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem 

bonyolított. 

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége az üzleti évben nem folyósított előleget, 

kölcsönt, garancia vállalására nem került sor. 

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a 

könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás. 

6.4. Létszámadatok 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a tárgyévben munkavállalót nem 

foglalkoztatott. 

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok 

A gazdálkodónak a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban 

költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, 

helyreállítási kötelezettsége nincs. A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 

veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol. 

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 

megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 


