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-2I.

A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA

1.

A Társaság bemutatása

1.1.

Alakulás, a Társaság fő célja

A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség (továbbiakban Társaság) létrehozásának célja: a
Társaság Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kendo, iaido és jodo
távolkeleti harcművészeti sportágakban folyó tevékenységet, közreműködik a
jogszabályokban a számára biztosított sportfeladatok ellátásában, képviseli tagjai sportágainak
érdekeit, valamint részt vesz nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. A Társaság a
2000. évi CXLV. törvény 24. par. (8) bekezdése szerint a sportágak szakszövetségi feladatait
ellátó nyilvántartott sportszövetség.
A Társaság közhasznú szervezetként működik.
1.2.

Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely
kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható
összkép szempontjából lényeges.
1.3.

Tevékenységi kör

A Társaság fő tevékenységi köre: Sport tevékenység (92.62).
A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi a kendo, iaido és jodo sportágakban:
- meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, versenyszabályzatot,
nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot, sportfegyelmi szabályzatot,
- versenyrendszer kialakítása,
- magyar (országos) bajnokság rendezése,
- versenynaptár meghatározása,
- versenybíró képzésének szervezése,
- képviselet nemzetközi sportrendezvényeken,
- a nemzeti válogatott kereteket irányítja,
- gazdálkodási tevékenységek.
1.4.

A vállalkozás folytatása

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
II.
A KÖZHASZNÚ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ FONTOSABB ELEMEI ÉS A
SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA
2.

A Számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítására
megbízott külső szerződéses szolgáltató feladata.
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-32.2. Könyvvezetés pénzneme
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
2.3. Beszámoló összeállítása, könyvvizsgálat
A beszámolót összeállította:
Név:
Kulcsár Gitta regisztrált mérlegképes könyvelő
Könyv.szám:
PM 168066
Cím:
1142 Budapest, Ungvár u. 39.
A Beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2.4. Beszámoló formája és típusa
A Társaság a tárgyidőszakra a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves mérlegét készíti.
Az eredmény megállapításának választott módja: közhasznú eredménykimutatás.
A mérlegfőösszeg, a saját tőke és az eredmény adatait a mellékelt beszámoló tartalmazza.
2.5. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2011.01.01-2011.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2011.12.31.
2.6. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott
időpontja: 2012.03.31. A beszámoló dátuma az azt elfogadó határozat dátuma.
3.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
3.2. Összehasonlíthatóság
A Társaság mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatt átrendezésen túl –
összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
3.3. A mérleg tagolása
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
3.4. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
3.5. Devizás értékelés hatása a mérlegben
A Társaság devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az
ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott.
3.6. Értékvesztések
A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz,
követelésekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem
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-4tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra az előző üzleti évben, sem a tárgyévben
nem került sor.
3.7. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékéről, a tárgyévi és a halmozott
értékcsökkenés alakulásáról, a terven felüli értékcsökkenés alakulásáról a melléklet végén
táblázat található.
Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.
3.8. Forgóeszközök
Készletek alakulása: A Társaság készletekkel a fordulónapon nem rendelkezett.
Követelések alakulása
Követelések az előző évhez képest 15 eFt-tal növekedtek, a követeléshez kapcsolódóan nem
került elszámolásra értékvesztés. Tárgyévi értéke: 534 eFt. A követelések összegéből a
vevőkövetelések értéke: 82 eFt. Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése: adott előlegek
(repülőjegy) 386 eFt, adó túlfizetés 66 eFt.
Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepel.
3.09. Saját tőke
A saját tőke -3.810 eFt mérleg szerinti eredménnyel csökkent az előző évhez képest.
3.10. Kötelezettségek
A kötelezettségek 500 eFt-tal csökkentek a beszámolási időszakban. Tárgyévi értéke: 247 eFt.
A kötelezettségek összegéből a szállítói kötelezettségek értéke: 7 eFt. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek részletezése: bérköltség 71 eFt, adótartozásból 73 eFt, telefonktg
továbbszámlázásának előlege: 97 eFt.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettségek nem szerepelnek, amelyek a hátralévő futamideje több,
mint öt év.
Kötelezettségek átsorolása:
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belüli
csekély törlesztés átsorolására nem került sor.
Biztosított kötelezettségek: A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között
zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott
összegnél, nincs.
3.11. Passzív időbeli elhatárolások
Tárgyévben költségek passzív időbeli elhatárolás 15 eFt értékben került elszámolásra.
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-53.12. Mérlegen kívüli tételek
A Társaságnak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti
függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet
értékelése szempontjából jelentősséggel bír, a fordulónapon nem volt.
A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.
4.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
4.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Társaság eredménykimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
4.3. Bevételek
A Társaság tárgyévi bevételei főbb bontásokban (eFt-ban):
Tagsági és regisztrációs díjak

2.585

Támogatások:

minisztériumi
APEH SZJA 1%
NS pályázati támogatás
Magánszemély (válogatott EKC Lo. és IAI And)
Összesen:
Közhasznú tevékenység bevétele:
Sportszolgáltatás
Vizsgaelőkészítő szeminárium
OCSB
Hungária kupa
Yamasaki tábor
OEB
Őszi IAI tábor
egyéb rendezvények, tagkönyvek
Összesen:
Egyéb:

Továbbszámlázott telefonköltség
Kerekítés
Összesen:

3.629
264
200
2.793
6.886
270
170
42
2.460
308
153
368
89
3.860
140
6
146

Pénzügyi bevételek: Bankkamat
Árfolyam nyereség
Összesen:

75
246
321

Mindösszesen:

13.798

Rendkívüli bevételek
A beszámolási időszakban rendkívüli bevétellel a Társaság nem rendelkezett.
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-64.4. Ráfordítások
A Társaság tárgyévi ráfordításai főbb bontásokban (eFt-ban):
Anyagköltségek:
sportöltözék, érem, oklevél, shinai (támogatásból) 554
Nyomtatvány, irodaszer
108
Egyéb kisebb anyagköltségek
196
Dob utca rezsiköltség
593
Összesen:
1.451
Szolgáltatások:
Terembérleti díjak
1.011
Iroda bérleti díj
889
Telefon
604
Könyvelés
480
Postaköltség
63
Internet
126
Web
114
Sportszolgáltatás (Astro)
1.020
Edzőtáborok költségei:
EKC Lo
1.730
EIC Andorra
1.113
Sportilia It
203
EKF bírói szem.
50
Repülőjegyek, személyszállítás (edzőtáborokhoz)
2.541
Szállások (edzőtáborokhoz)
885
Étkezés, étterem (edzőtáborokhoz)
827
Egyéb szolgáltatások
319
Összesen:
11.975
Egyéb szolgáltatások:
Regisztrációs díjak (EKF, Nemzeti Sportszövetség)
695
Bankköltség
278
Összesen:
973
Bérköltségek
Reprezentációs költségek
Kiküldetési rendelvények
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok

1.309
928
286
214
394
3.131

Összesen:
Tárgyi eszközök értékcsökkenése

73

Egyéb ráfordítások kerekítés

1

Pénzügyi ráfordítások (árfolyam különbözet)

4

Mindösszesen:

17.608

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.
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-7Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra.
4.5. Adófizetési kötelezettség
A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenysége nem volt, ezért társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.
5.

Tájékoztató adatok

5.1. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott személyek átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi
táblázat:
Állománycsoport
Átlagos létszám (fő)
Szellemi
1
Fizikai
0
Összesen:
1
Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott személyek bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:
Állománycsoport
Bérköltség eFt
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
Összesen:

1309
0
1309

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben kifizetett egyéb személyi jellegű kifizetés címén 928 eFt reprezentációs költség
és 214 eFt étkezési és üdülési utalvány (cafeteria), 286 eFt kiküldetési rendelvényes útiköltség
került elszámolásra.
5.2. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot,
a tevékenység során nem keletkeznek káros anyagok.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a
tárgyévben költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetése sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek.
A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási
kötelezettsége nincs.
5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő
a megbízható s valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
A 2011. év tárgyi eszközeinek állományát az alábbi táblázat tartalmazza:
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adatok e Ftban
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Immater.
Műszaki Műszaki
Egyéb
Egyéb
Immajavak
gépek,
gépek
gépek,
gépek
Beruteriális kisértékű Ingat- berende- kisértékű berende- kisértékű házájavak eszközök lanok
zések
eszközök
zések
eszközök sok
BRUTTÓ
ÉRTÉK
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró

0
0
0

6
0
0
6

ÉRTÉK
CSÖKKENÉS (számviteli tv. szerint)
Nyitó
0
6
Növekedés
0
0
Csökkenés
0
Záró
0
6
NETTÓ
ÉRTÉK
Nyitó
0
0
Növekedés
0
0
Csökkenés
0
0
Záró
0
0

0
0

0

74
0
0
74

504
0
0
504

362
0
0
362

0

0

0
0

0

74
0

362
0

0

0

74

204
73
0
277

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

300
0
73
227
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Összesen

0
0
0

946
0
0
946

362

0

646
73
0
719

0
0
0
0

0
0
0
0

300
0
73
227
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