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A SZÖVETSÉG VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE 

 

2014. év folyamán a közhasznú tevékenységből 199 388 ezer Ft bevétel származott, és az 

alapszabály szerinti közhasznú tevékenységekre a ráfordítás összege 207 583 ezer Ft. 

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 3 896 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység 

ráfordításai:    4 157 ezer Ft. 

 

2014-ben a szakmai támogatások összessége EMMI-tól 271 010 ezer Ft,                                                

a MOB-tól 45 046 ezer Ft, a Magyar Paralimpiai Bizottságtól 3.500 ezer Ft volt, ezen kívül a 

BMSK-tól 15 892 ezer Ft támogatás érkezett.   

Mindösszesen : 335 448 ezer Ft, amelyből a kimutatott bevételek közül a passzív időbeli 

elhatárolásra kerültek azon támogatások, melyek felhasználása még fordulónapig nem 

történt meg, valamint a 2014. évben beszerzett eszközök beszerzéséhez kapcsolódó 

támogatásokból az a rész, mely értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összesen 

148 203 ezer Ft. Ez a módszer biztosítja, hogy az adott időszakban csak a felmerült 

költségekkel, ráfordításokkal szemben, azok fedezetét szolgáló támogatás jelenjen meg 

bevételként. 

A mérlegkészítés időpontjáig befolyt támogatások közül az aktív időbeli elhatárolásra került 

a költségekkel még 2014-ben ellentételezett rész 6 327 ezer Ft 

 

A fentiek együttes hatása következtében 2014. évben a Szövetség közhasznú 

tevékenységének eredménye: (mínusz) -8 195 ezer Ft – amely a támogatások 

elszámolásának a számviteli törvény és a számviteli politika szerinti megfelelő 

nyilvántartásának a következménye -, a vállalkozási tevékenység eredménye az ismertetett 

tények következtében : - 261 ezer Ft.  



 

A beszámoló összeállítása a jogszabályoknak megfelelően a közhasznúsági jogállás szerint 

készült. 

 

Mérleg 

A 2014. évi mérleg főösszege (eszközök és források értéke) : 184 676 ezer forint, amely az 

előző időszakhoz képest jelentősen változott, 120.906 ezer forinttal növekedett. 

 

A befektetett eszközök állománya 74 584 ezer forinttal növekedett, elsősorban a 

versenyhajók és versenylapátok, sporteszközök beszerzése miatt, az irodai eszköz beszerzés  

1 db laptop és 1 db lézernyomtató 306 ezer forint értékben, valamint gépjármű beszerzés 

Ford Transit tipusú 7 551 ezer forint értékben került a fenti összegből kiadásra. 

 

A forgóeszközök állománya 60 085 ezer forinttal növekedett az előző időszakhoz képest, ezt 

a növekedést egyrészről a mérleg-fordulónapon a szövetség bankszámláin rendelkezésre álló 

nagyobb likviditás okozta. A bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz zárómérleg szerinti 

értéke : 54 103 ezer forint. Másrészről a vevőkövetelések okozták a növekedést. 

 

Az aktív időbeli elhatárolások aránya a mérleg főösszegéhez képest kismértékű, az előző 

időszakhoz képest 13 763 ezer forint csökkenés mutatkozik. Ekkora mértékű elhatárolás 

elfogadható és általános az országos sportági szakszövetségek körében. 

A 6 940 ezer forint értékű elhatárolás lényeges részét a Magyar Állammal szemben fennálló, 

2014 évi költségvetési támogatási szerződés keretében elismert követelés teszi ki, amely 

6 327 ezer forint támogatás, ezen összeg 2014-es számlákkal alátámasztott elszámolás alatt 

lévő támogatás összege a MOB/1600 -3/2014 sz. támogatási szerződés szerinti szakmai –

működési programra.  



Az aktív időbeli elhatárolások közt még szereplő kiadás összege: 614 ezer Ft, amely 2014. évi 

időszak biztosítási, bérleti díj, domain karbantartási és program terméktámogatási 

költségeiből áll. 

A Szövetség a 2014. évben nem képzett céltartalékot. 

A rövid lejáratú kötelezettségek 2014 évben 14 978 ezer Ft, melyből szállítói kötelezettségek 

7 379 ezer Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek összege az előző évhez képest jelentősen 

54,4%-kal csökkent. 

 

A passzív időbeli elhatárolások összege 148 236 ezer forint, az előző időszakhoz képest 

147 208 e forinttal növekedett, ennek oka, hogy 2014 évben először alkalmazza a Szövetség, 

amit a számviteli politika módosítása tesz lehetővé, hogy a folyósított támogatások közül 

elhatárolásra kerül azon rész 148 203 ezer forint, amely 2014. december 31-ig nem került 

felhasználásra, valamint az eszközbeszerzést szolgáló támogatások.  A Szövetség passzív 

időbeli elhatárolásként  33 ezer forintot mutat ki a 2014. évi telefonszámla díjra. 

 

Eredménykimutatás 

A Szövetség közhasznú tevékenység bevétele 199 388 ezer Ft, mely közel 98%-a a Szövetség 

bevételeinek, a fennmaradó 2%, a vállalkozási bevétele 3 896 ezer Ft.  2014. évben a 

Szövetség kimutatott összes bevétele 203 284 ezer forint volt.  

Ebből a legjelentősebb tételek a következők : 

 

1. Támogatások :           335 448 e Ft 

ebből (2014 évben kapott és felhasznált)                     173 815 e Ft 

2. MESZ tagdíjakból származó bevétel 3 075 e Ft 

3. Szolgáltatások – nevezési díj, licensz, edzőtábor, 

verseny bonyolítás, szponzori bevétel 15 376 e Ft 

4. Erzsébeti telep - vállalkozási bevétel 3 896 e Ft 

 



 

Közhasznú költségei között 123 086 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, 11 853 ezer Ft 

értékcsökkenést és 41 205 ezer Ft személyi jellegű, egyéb ráfordítások 

(rendkívüli+pénzügyi+egyéb) 31 439 ezer Ft költséget számolt el.  

Vállalkozási ráfordítása  4 157 ezer Ft, amely bérleti díjból, közüzemi díjakból és üzemeltetési 

díjakból tevődött össze. 

A ráfordítások az előző évhez viszonyítva 35 %-kal növekedtek, ami a tevékenység bővülés, 

valamint az áthúzódó támogatás felhasználás eredménye. 


