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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
2003. évi közhasznú tevékenységéről

Budapest, 2004. április 16.

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
Adószám: 19672902-2-43
Közhasznú beszámolója és eredménylevezetése
2003. évről

1. Vagyoni felhasználás:
Nem volt
2. Cél szerinti juttatások kimutatása:
NSzSz

30.170 szakmai, működési

Wesselényi

2.900 működési

MOB

1.000 szakmai

3. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalapból, önkormányzatoktól kapott
támogatás:
GYISM

96.520 szakmai, működési

OM

4.500 szakmai

Önkormányzat

2.000 szakmai, működési

4. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege:
Nem volt
Budapest, 2004. április 14.

1. sz. Melléklet

2003. évi bevételek

Bevételek

166,152

NSZSZ

30,170

szakmai + működési

GYISM

96,520

szakmai + működési

OM

4,500

szakmai
137,090

Wesselényi

2,900

működési

Önkorm.

2,000

szakmai

MOB

1,000

szakmai

Egyéb

12,994

Tagdíj

16,068

Összesen
Nyitó

Össz. Bevétel

Budapest, 2004. április 14.

166,152
7,640

173,792

2. sz. Melléklet

2003. évi kiadások

Kiadások

Szakmai

Egyéb
(átfutó tételek)

Működési

Összesen

NSZSZ

bevételből

7,160

23,010

0

30,170

GYISM

bevételből

74,270

0

22,250

96,520

OM

bevételből

0

1,500

1,400

2,900

Wesselényi

bevételből

0

0

2,000

2,000

Önkorm.

bevételből

4,500

0

0

4,500

MOB

bevételből

1,000

0

0

1,000

Egyéb

bevételből

0

0

9,800

9,800

Tagdíj

bevételből

0

2,840

12,527

15,367

86,930

27,350

47,977

162,257

Összesen

162,257

Budapest, 2004. április 14.

3. sz. Melléklet
2003. évi összesítés

Összes bevétel:
nyitó:
Összes kiadás:

166,152
7,640
162,257

záró:

11,535

Nyitó

7,640

eredmény

3895

Záró

Budapest, 2004. április 14.

11,535

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
Mérleg kiegészítő melléklet
Mérleg fordulónapja december 31.

A számvitel törvény előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges magyarázatának
elkészítését. ( 2000.01.01.-től a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolási
kötelezettségéhez kapcsolódó nyomtatványok megváltoztak. A Magyar Egyetemi és Főiskolai
Sportszövetség kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet (Köztestület) így a T1715
nyomtatvány kitöltésére kötelezett.). Erre azért van szükség, hogy a mérleg adatait még
további információkkal kell kiegészíteni, hogy hasznosítható megbízható összképet kapjon a
Szövetség gazdálkodásáról. Az Sztv. a, következőképpen rendelkezik: azokat az adatokat kell
felvenni, amelyeket e törvény ezen és a megelőző paragrafusaiban előír, továbbá
mindazokat, amelyeket a szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetének működése eredményének,
megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára - a
mérlegben az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - szükséges.
A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatot is tartalmaz.
I.

Általános rész
Köztestület neve: Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
Székhelye:1061 Budapest Paulay Ede u.45.
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség a Magyar Köztársaság területén
működő szövetségek, egyesületek illetve ezek útján a szakosztályok tevékenységét
összehangoló, munkájukat segítő és támogató, a sportágat irányító
önkormányzati elven alapuló köztestület alapszabálya szerint működik.
Tagja lehet minden a sportágban sporttevékenységet folytató jogi személy, amely a
sportágban szakosztályt működtet, feltéve, hogy a szövetség alapszabályát
elfogadja. A szövetséget tevékenységével erkölcsileg, illetőleg ha az alapszabály
úgy rendelkezik anyagilag támogatja. A szövetségnek magányszemély is lehet tagja,
ha a szövetség alapszabályát elfogadja és tevékenységével erkölcsileg, illetőleg ha az
alapszabály úgy rendelkezik anyagilag támogatja.

A Szövetség támogatói
Lehet az a magánszemély vagy szervezet aki (amely) a szövetség alapszabályát magára nézve
nyilatkozatával elfogadja és a szövetség működését anyagilag vagy más módon támogatja.

Szövetség szervei:
- rendes közgyűlés
- rendkívüli közgyűlés
- elnökség
- irodája
- számvizsgáló bizottság
- bizottságok (felügyelő bizottság)

Szövetség tisztségviselői:
- elnök
- alelnök
- elnökség tagjai
- főtitkár
Szövetség gazdálkodása és vagyona
A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
- tagsági díjak
- magán- és jogi személyek támogatásai
- közérdekű kötelezettségvállalások
- tagszervezetek által befizetett díjak
- állami támogatás
- más szervezetek p1. önkormányzatok támogatásai
- egyéb bevételek

II. Specifikus rész
A szövetség vagyona lehet:
- készpénz
- készpénzre szóló követelés
- értékpapír
- ingatlan, ingó vagyon

A mérleg adatait vizsgálva a tényszámokat az alábbiakban ismertetjük:
Eszközök: Tárgyi eszközök rovat 3.488, ami jelentősen változott 2002. évhez viszonyítva, mert
2003 évben több beszerzése volt a Szövetségnek.
A pénzeszközök rovat 9.058 eFt ebből bank 8.267 eFt, pénztár 691 eFt, bank alszámla 100 eFt
. Vevő követelése 187 eFt, amit 2004. évben rendezni fognak Szövetséggel.
Források: A tárgyévi eredmény növekedést mutat 3.895 Ft.
A Szövetségnek 2003.12.31-ei zárás szerint rövid lejáratú kötelezettsége emelkedett az előző
évhez képest 383 eFt. Részletesen: SZJA
142 eFt
m.adói jár
9 eFt
m.váll.jár
3 eFt
EHO
7 eFt
m.bér kieg.
7 eFt
Ny.j.18%
98 eFt
Ny.j. 8%
24 eFt
Ny.jár 1,5%
3 eFt
Eg.B.j.11% 60 eFt
Eg.B j. 3%
9 eFt
Gyerektartás
5 eFt
Magánnyugd 11 eFt
Egyéb rövid.lej. 5 eFt
Összesen :
383eFt
Szállítói tartozása a szövetségnek nincs, mert az év folyamán minden számlát kiegyenlítettek.
A mérleg számszaki adatait viszonyítva a szövetség a meglévő pénzeszközeivel jól és a
takarékosság elvét figyelembe véve gazdálkodott. A szövetségnek vállalkozási bevétele és
kiadása nem volt az év folyamán, csak állami támogatásokból gazdálkodott.
Az adatokat viszonyítva összes bevétel:
166.152 eFt
összes kiadás:
162.257 e Ft
2003. évi eredmény:
3.895 e Ft
A költségek és ráfordítások között nem pénzben kifejezett értékek is szerepelnek (ÉCS). A
szövetség az értékcsökkenést a TA. törvény szerint megadott mutatók alapján számolja el.

III. Kiegészítő tájékoztató
A szövetség a 2003-as évben 2 főállású munkavállalót foglalkoztatott.
Az Sztv. 14§ (1). a törvényben önkormányzati elven alapuló köztestület jön létre és országos
szövetségként működik, ha megfelel a törvény feltételeinek. Az év folyamán több irányban
hirdettük és próbáltuk minél szélesebb körben elterjeszteni, hogy érdemes a „Közhasznú"
különösen a „Kiemelkedően .Közhasznú" szervezeteket támogatni, mert magánszemélyeknek
SZJA ., társaságoknak TA. kedvezményeket lehet igénybe venni.(Lásd. SZJA törv.41.par. egyéni
vál1.49B.par. TA törv. 6. sz. melléklet.) A Közhasznú szervezetek közfeladatokat látnak el, így a
mérleg hátoldalán levezetett kimutatás szerint a cél szerinti tevékenység megegyezik a közhasznú
tevékenységgel.
Készítette: Tóthné Kandikó Nikolett
2004.03.10.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

MAGYAR EGYETEMI -FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG Vezetőségének

Elvégeztem a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45, Adószáma: 19672902-2-43) 2003. december. 31-i mérlegének - melyben az
eszközök és források egyező végösszege 12733eFt, a mérleg szerinti eredmény
3895eFt nyereség (csak közhasznú tevékenység) -, valamint 2003. évre vonatkozó
eredménykimutatásnak és kiegészítő mellékletének (továbbiakban a mérleg, az
eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát,
melyeket a gazdálkodó szervezet 2003. évi beszámolója tartalmazza. Az Egyéb
szervezetek beszámolójának elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló
feladata a pénzügyi kimutatások véleményezése (záradékolása) könyvvizsgálata
alapján.
A 2003. évre vonatkozó könyvvizsgálatom alapján korlátozás nélküli záradékot
adtam ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és
Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a
könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kellett
szereznem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás
állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások
tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett
tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások
bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a
könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.
Véleményem szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános
számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2003. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Budapest, 2004. március 16.
BUDA SÁNDOR
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló
ig.sz.: 003043
igazságügyi adó és könyvszakértő
ig. sz.: 006798
1133 Bpest, Gogol u. 25.
Adószám: 42028862-3-41
Tel./fax: 3497-285

PH

Buda Sándor
Bejegyzett könyvvizsgáló Tagsági
igazolvány száma: 003043
1133 Budapest Gogol u. 25

KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK
A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG
Kiemelten közhasznú Szervezet
2003. évi beszámolójához
Adószám: 19672902-2-43
Székhely: 1061 Budapest Paulay Ede u. 45
A Szövetség 2003. december 31-i fordulónappal készített beszámolóját
megvizsgáltam.
A mérleg főösszeget 12733e Ft-ban, a mérleg szerinti eredményt 3895e Ft-ban
(nyereség) rögzítem, amely közhasznú tevékenységből származott. A tárgyévben a
szövetség vállalkozói tevékenységet nem folytatott. A beszámolót az alábbi záradékkal
látom el.
HITELESÍTŐ ZÁRADÉK
A könyvvizsgálat során a Szövetség éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves
beszámoló a Szövetség vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható
és valós képet ad.
Budapest, 2004. március 16.

BUDA SÁNDOR
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló
ig.sz.: 003043
igazságügyi adó és könyvszakértő
ig.sz.: 006798
1133 Bpest, Gogol u. 25.
Adószám: 42028862-3-41
Tel./fax: 3497-285

PH

Buda Sándor
Bejegyzett könyvvizsgáló
Tagsági igazolvány száma: 003043
1133. Budapest, Gogol u. 25.

