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1.

A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA

A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''), melynek székhelye 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. következő
tevékenységeket végzi:
A Magyar Evezős Szövetség a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú jogállású társadalmi
szervezet, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján országos sportági szakszövetség.
A Szövetség az alapszabály szerinti közhasznú feladatai keretében többek között:
ellátja a hazai versenyrendszer működtetését, a versenyek biztonságos megrendezését,
megvalósítotja a nemzeti válogatott keret felkészülési és az utánpótlás fejlesztési programját,
egyéb szolgáltatásokat nyújt a tagszervezetei számára.

2.

SZÁMVITELI POLITIKA

A Szövetség könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvényben (továbbiakban a ''Törvény''),
és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Szövetség számviteli politikája, az értékelés
módszerei és eljárásai, az év során nem változtak.
2.1.

A számvitel alapja

A Törvény 2001. január 1-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a 2012. december 31-i állapotot tükrözi, mind az
eredménykimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. Az eszközök és
kötelezettségek értékelése nem változott.
2.2.

A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés napját 2012. évre a Szövetség a következő év február 28.-ban határozta meg.
2.3.

Immateriális javak

A Szövetség szellemi termékeket tart nyilván mint immateriális javakat.
2.4.

Tárgyi eszközök

A vásárolt/előállított tárgyi eszközöket a Szövetség a beszerzési/közvetlen előállítási költségen tartja nyilván.
Az egyedileg 100 eFt beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Szövetség a rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiváláskor) egy
összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja.
A Szövetség lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével az év
végi záráshoz kapcsolódóan évente egyszeri elszámolással. A várható hasznos élettartamok a következők:
Épületek
Járművek
Sporteszközök
Egyéb
2.5.

Részesedések

A Szövetség nem rendelkezik részesedésekkel.
2.6.

Készletek

A Szövetség nem rendelkezik készletekkel.
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2.7.

Követelések

A követelések nyilvántartásba vétele könyv szerinti értéken történik, a devizás követelések az MNB év végi, illetve a beszámolási
időszak végi árfolyamára kerülnek átértékelésre.
2.8.

Kötelezettségek

A kötelezettségek szintén könyv szerinti értéken vannak nyilvántartásba véve, a devizás kötelezettségek az MNB év végi árfolyamára
kerülnek átértékelésre
2.9.

Az eredménykimutatás formája

A Szövetség az eredménykimutatást összköltség módszer szerint készítette ”A” változat szerint.
2.10.

A mérleg formája

A Szövetség mérlegét az ”A” változat szerint készíti. A Szövetség a számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót állított
össze.
2.11.

Jelentős hiba mértéke

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző 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.
A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.
2.12.

A mérlegbeszámoló aláírója
dr. Regényi Tamás elnök, ( 1194 Budapest, Karinthy Frigyes utca 16.)
Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

3.

A SZÖVETSÉG VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE

2012. év folyamán a közhasznú tevékenységből 83 286 ezer Ft bevétel származott, és az alapszabály szerinti közhasznú
tevékenységekre a ráfordítás összege 140 504 ezer Ft.
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 20 023 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordításai: 25 897 ezer Ft
(értékcsökkenési leírás nélkül).
2012-ben a szakmai támogatások összessége a MOB-tól 34,5 millió forint volt, amely elmaradt az előző évhez képest. A kevesebb
támogatás és a jelentős fedezetlen kötelezettség állományra tekintettel a szövetségnek 2012-ben egy csökkentett szakmai tartalom és
egyéb külső forrásokra támaszkodó közhasznú program megvalósítására volt lehetősége. Év közben a költségvetési tervhez képesti
változást eredményezett, hogy:
a 2011-évről várt bevételek csak további ráfordítások és kötelezettség vállalásokat követően realizálhatók, valamint a
vártnál nagyobb arányban tartalmaznak behajthatatlan követeléseket,
a további olimpiai kvótaszerzés esetére várt források visszavonásra kerültek.
A fentiek együttes hatása következtében 2012-ben a szövetség közhasznú tevékenységi eredménye: -57 218 ezer Ft - a kimutatott
veszteség az elmaradt építési beruházásra vonatkozó szerződéses kötelezettség vállalás következménye -, a vállalkozási tevékenység
eredménye az ismertetett tények következtében : -6 056 Ft.

4.

MÉRLEG ADATOK

4.1 Befektetett eszközök

Terven felüli értékcsökkenést nem érvényesítettünk, értékhelyesbítésre nem került sor, az eszközök minősítésében változás nem
történt.

4.2 Követelések
A követelések értéke 16.554 eFt, melyből 15.313 eFt a vevő követelés.
4.3. Aktív időbeli elhatárolás
A Szövetség 5 416 e Ft aktív időbeli elhatárolást mutat ki, amely a 2012. évi MOB támogatási szerződés alapján még be nem folyt,
de 2012-es számlákkal elszámolás alatt lévő támogatás összege.

4.4 Céltartalékok
A Szövetség céltartalékot 40.000 eFt. értékben képzett a Budapest XX. kerület Önkormányzatával 2010.május 10-én megkötött
szerződésben foglalt beruházások meg nem valósulása miatt felmerülő kötbérre, és 1.028 e Ft értékben törmelékszállítási
kötelezettséggel kapcsolatban.
4.5 Kötelezettségek

A Szövetség rövid lejáratú kötelezettségei 64 831 e Ft, melyből szállítói kötelezettségek 55.323 eFt.
4.6. Passzív időbeli elhatárolás
A Szövetség passzív időbeli elhatárolásként 4.500 eFt –ot mutat ki; a gépjármű lízing szerződés lezárásaként 2.865 e Ft díj, és 1 635
eFt 2012. évi közüzemi díj, könyvelési díjakra.

5.EREDMÉNYKIMUTATÁS

A Szövetség közhasznú tevékenység bevétele 83286 eFt, vállalkozási bevétele 20 023 e Ft, azaz összesen 103.309 eFt árbevételt
realizált. Költségei között 72.165 eFt anyagjellegű ráfordítást, 6.054 eFt értékcsökkenést és 14.598 eFt személyi jellegű költséget
számolt el. Vállalkozási ráfordítása 25 897 eFt, amely bérleti díjból, közüzemi díjakból és üzemeltetési díajkból tevődnek össze.
A Szövetségnek 2012-ben átlagban két fő alkalmazottja volt.
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A Szövetségnek nincs környezetvédelmi kötelezettsége, sem a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköze. Nem történt kutatás
kísérleti fejlesztés címén költség elszámolása. A Szövetségnak nincsenek zálogjoggal terhelt kötelezettségei. Az elnök a
tevékenységét társadalmi munkában végezte, a tevékenységéért díjazásban nem részesült. A Szövetségnél rendkívüli eredmény nem
képződött.

