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2005. évről

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

6,300.000
10,609.000

3. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás:
NSH
NCA pályázat

121,374.000 Szakmai, működési
2,450.000 működési

4. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg
összege:
Nem volt

Budapest, 2006. április 4.

1. sz. Melléklet

2005. évi bevételek eFt-ban

Bevételek

158,009

NSH

121,374

NSZSZ

6,300

szakmai + működési
működési
140,733

NCA

2,450

Hozzájárulások

10,609

Tagdíj

14,793

Egyéb bevétel
Összesen
Nyitó
Össz. Bevétel

Budapest, 2006. április 4.

2,483
158,009
38,840
196,849

működési
szakmai

2. sz. Melléklet

2005. évi kiadások

Kiadások

Szakmai

Működési

Összesen

NSH

bevételből

97,785

23,589

121,374

NSZSZ

bevételből

0

6,300

6,300

NCA

bevételből

0

2,450

2,450

Hozzájárulás

bevételből

10,609

0

10,609

Tagdíj

bevételből

14,793

0

14,793

Egyéb

bevételből

2,483

0

2,483

10,990

0

10,990

136,660

32,339

168,999

Előző évi
maradványból
Összesen

168,999

Budapest, 2006. április 4.

3. sz. Melléklet
2005. évi összesítés

Összes bevétel:
nyitó:
Összes kiadás:

158,009
38,840
169,640

záró:

27,209

Nyitó

38,840

eredmény
Záró

Budapest, 2006. április 4.

-11,631
27,209

Magvar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
Mérleg kiegészítő melléklet
Mérleg fordulónapja 2005. december 31.

A számvitel törvény előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges
magyarázatának elkészítését. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség kettős
könyvvitelt vezető egyéb szervezet (Köztestület) így a T1715 nyomtatvány kitöltésére
kötelezett.) 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 - Főiskolai Sportszövetség
Székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út. 1-3.
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség a Magyar Köztársaság területén
működő felsőoktatási intézmények szövetsége, melynek célja hallgatói és
dolgozói
körében
végzett közhasznú sportszervezeti tevékenység
összehangolása, a sportolás megkedveltetése, elterjesztése, sajátos eszközeivel
és a sportolói hallgatók számának növelése. A szövetség 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
- 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 5.031eFt, ami 2004 évhez viszonyítva csökkenést mutat. A
pénzeszközök rovat jelentősen csökkent,12.407eFt , ebből bank 12.308eFt, pénztár 99eFt.
Vevő követelése 1.083eFt, ami 2006. évben rendezni fognak a Szövetséggel. Aktív időbeli
elhatárolás 14.897eFt, mert ezt a támogatást csak 2006 évben kapja meg a Szövetség.
Források: A Szövetség 2005.12.31-ei zárás szerint rövid lejáratú kötelezettsége : 103eFt
Részletezve: Szállítói:1 09eFt
ÁFA
-3eFt
Ny.járulék -5eFt
Magánny. 2eFt
Összesen: 103eFt
A mérleg számszaki adatait viszonyítva a Szövetség a meglévő pénzeszközeivel jól és a
takarékosság elvét figyelembe véve gazdálkodott. Az eredménykimutatás levezetésénél
elkülönül a vállalkozási és a célszerinti tevékenység bevételei és kiadásai, ahogy azt a törvény
előírja. 2005 év folyamán a Szövetségnek pozitív vállalkozási eredménye nem keletkezett, így
társasági valamint iparűzési adó fizetési kötelezettsége nincs.
A Szövetség az értékcsökkenést a TA. Törvény szerint megadott mutatók alapján számolja el.
Vállalkozási tevékenység bevétele:
Cél szerinti tevékenység bevétele:
Összes bevétel:

631eFt
157.378eFt
158.009eFt

Vállalkozási tevékenység kiadásai:
Cél szerinti tevékenység kiadásai:
Összes kiadás:

64eFt
168.999eFt
169.640eFt

Az adatokat viszonyítva összes bevétel: 158.009eFt
összes kiadás: 169.640eFt
2005.évi eredmény:-11.63leFt
ebből vállalkozási tevékenység bevétele: 631eFt
vállalkozási tevékenység kiadásai: 641eFt
vállalkozási eredmény:
-10eFt
cél szerinti tevékenység bevétele:
cél szerinti tevékenység kiadásai:
cél szerinti tevékenység eredménye:

157.378eFt
168.999eFt
-11.621eFt

A költségek és ráfordítások között nem pénzben kifejezett értékek is szerepelnek
(ÉCS).

III.Kiegészítő tájékoztató
A szövetség a 2005-es évben 4 főállású munkavállalót foglalkoztatott.

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 vál1.49/B.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.

Teljességi nyilatkozat

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
1146. Bp. Istvánmezei út 1-3.
Dátum: 2006. március 08.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2005. december 31-i pénzügyi kimutatásainak
(a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások)
auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a 2000 évi C.
Törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk,
hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az
alábbiakban foglaltakat:
1.

Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli
Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a
könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a
tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló
megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és
valós képet mutat.

2.

Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi
jelentésekre hatása lehet.

3.

a)

Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak
részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli
folyamatok rendszerében.

b)

Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik
lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

c)

A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során e szervek részéről nem
történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a
pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és
amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv
szerinti értékét.

5.

6.

Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére
bocsátottunk:
a)

A velünk kapcsolatban álló felekkel szemben fennálló tartozások és
követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket,
lízing és garancia megállapodásokat;

b)

Pénzintézetekkel kötött megállapodások,
egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat,
megállapodásokat;

c)

Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

a)

Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges
megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük
kellene.

b)

Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről,
amely jelentősen befolyásolná cégünk pénzügyi helyzetét.

beleértve a
a hitelkeretet

pénzeszközök
vagy hasonló

7.

Nincsenek a Szövetséggel szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek
ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8.

A számviteli nyilvántartás, amely a pénzügyi információ alapja, pontosan és
megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit.

9.

Cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában levő eszköz felett.

10.

Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén
lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11.

A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi
kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12.

Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C.
Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben
mutatkozhatna.

Független Könyvvizsgálói Jelentés
MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG Vezetőségének
Elvégeztem a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (1146. Budapest,
Istvánmezei
út 1-3, Adószáma: 19672902-2-43) 2005. december. 31-i
mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 33418eFt, a
közhasznú eredmény -11621eFt (veszteség), vállalkozási eredmény -10eFt
(veszteség) -, valamint 2005. évre vonatkozó
eredménykimutatásnak és
kiegészítő mellékletének (továbbiakban a mérleg, az eredménykimutatás, a
kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a
gazdálkodó szervezet 2005. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. Az
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A
könyvvizsgáló feladata a pénzügyi kimutatások véleményezése (záradékolása)
könyvvizsgálata alapján.
A 2004. évre (előző év) vonatkozó
nélküli záradékot adtam ki.

könyvvizsgálatom alapján korlátozás

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 egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben és
az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az
Egyszerűsített Éves beszámoló a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
2005. december 31-én fennálló vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.
Budapest, 2006. március 08.

Száraz bélyegző

KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK
A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG
Közhasznú Szervezet
2005. évi beszámolójához
Adószám: 19672902-2-43
Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A Szövetség 2005. december 31-i fordulónappal készített beszámolóját
megvizsgáltam.
A mérleg főösszeget 33418e Ft-ban, a tárgyévi közhasznú eredményt -11621eFt
(veszteség), a vállalkozási eredményt -10eFt-ban (veszteség) rögzítem és 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, 2006. március 08.

Száraz bélyegző

