PK-542-03 Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
Székhelye:
3300 Eger, Zellervár u. 3.
Alakulás éve:
1952
Adószám:
19920384-1-10
Nyilvántartási szám:
Egri Törvényszék: 10-02-0000286
Jogállása:
közhasznú szervezet
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2015. 05. 13.
Az Egyesület céljai:
A Sportegyesület célja a tájékozódási futás sportágban a rendszeres sportolás, testedzés,
illetve a szabadidős tevékenységek biztosítása tagjai, valamint az érdeklődők számára,
az ilyen irányú igények felkeltése, különös tekintettel a gyermek-, ifjúsági és szabadidősportra.

Az Egyesület tevékenységei a TEÁOR-besorolás szerint:
TEÁOR 9319
Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)
9329
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8551
Sport, szabadidős képzés
Az egyesület közhasznú tevékenységként végzi:
a) a sportról szóló, módosított 2004. évi I. törvény alapján: sporttevékenység;
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §(1) a)-u) pontja alapján
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1), Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. (4) 3., 11., 12., 19. pontja
szerinti természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem.

A beszámoló nyilvánossága:
Az Egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően mint kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezet az egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését a honlapján
(www.egrispartacus.hu) közzéteszi, valamint az érdeklődők számára betekintést biztosít.
A számviteli politika főbb vonásai:
A számviteli politika célja, hogy az Egyesületnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon,
amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze
és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.
Az üzleti év időtartama: 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. (a naptári évvel megegyezően)
A mérleg fordulónapja:

2019. 12. 31. (az üzleti év utolsó napja)
Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket
érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló
tartalmazza.

Beszámoló választott formája és típusa
Az Egyesület a tárgyidőszakra a „PK-542 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” c. nyomtatvány szerinti beszámolót
készít.

Az eredményt összköltség-eljárással állapítja meg. A költségelszámolás választott módszere:
kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyvel.
Könyvvezetés pénzneme
Az Egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
Könyvvizsgálat
Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelvek érvényesültek:
- a teljesség elve
- a valódiság elve
- a következetesség elve
- a folytonosság elve
- az összemérés elve
- az óvatosság elve
- a bruttó elszámolás elve
- az egyedi értékelés elve
- az időbeli elhatárolás elve
- a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve
- a lényegesség elve
- a költség-haszon összevetésének elve
Az eszközök besorolása:
Az Egyesület, ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszközök
a tevékenységet, a működést tartósan nem szolgálják vagy fordítva, akkor azok besorolását
megváltoztatja, a befektetett eszközt átsorolja a forgóeszközök közé vagy fordítva.
A tárgyévben átsorolás nem történt.
Amortizációs politika:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt az Egyesület idővagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.
Maradványérték: A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában
– a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz
meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet
a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.
Alkalmazott leírási módszer:
Az Egyesület az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési (bruttó) értékhez
viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai
elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezi meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől alkalmazza.
Az Egyesület lineáris leírási kulcsot alkalmaz.
Értékcsökkenés elszámolása:
Az Egyesület az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés
napjáig számolja el.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200 ezer forint vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró
vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülhet. Ebben az esetben
az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Jelentős, lényeges összegű hibák értelmezése:
Jelentős, lényeges összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a saját tőke változásainak együttes értéke a saját tőke 20%-át, illetve a vizsgált
üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg-főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Devizás tételek értékelése:
Alkalmazott devizaárfolyam:
A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve
a forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének
meghatározása egységesen a mindenkori Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett devizavételi és -eladási árfolyamának számtani átlagán történik.
Fordulónapi devizás átértékelés:
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek
átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre,
forrásokra és eredményre gyakorolt hatása a 100 ezer forintot vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Leltározási szabályok:
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata
szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik. A leltározás szabályai az előző üzleti
évhez képest nem változtak.
Pénzkezelési szabályok:
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt
szabályok szerint történik. A pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.
Mérlegen kívüli tételek:
Az Egyesületnek 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 jelentőséggel bír,
a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó más lényeges tétel nem kíván bemutatást.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Az Eszközök értéke az előző évhez képest csökkent, bázis évről tárgyévre -223 E Ft-tal.
Ez a csökkenés több tényező együttes hatása:
- A befektetett pénzügyi eszközök -100 E Ft-tal csökkentek.
- A követelések -79 E Ft-tal csökkentek.
- A pénzeszközök -44 E Ft-tal csökkentek.
- A társaság készletekkel, értékpapírokkal nem rendelkezik.
- Aktív vagy passzív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.
A Forrásokon belül a saját tőke -223 E Ft-tal csökkent, ezen belül a tőkeváltozás a tavalyi
eredménnyel, 1.563 E Ft-tal nőtt, a tárgyévi eredmény pedig 1.786 E Ft-tal csökkent.

Az Egyesületnek lekötött tartaléka nincs.
Az Egyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
Az Egyesületnél rövid és hosszú lejáratú kötelezettség nem keletkezett.
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a bevételek az alaptevékenység
részét képezik.
Az Egyesület összes éves bevétele: 9.039 E Ft, ebből közhasznú tevékenység bevétele:
9.038 E Ft.
Az Egyesület összes bevétele -116 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest:
- az értékesítés nettó árbevétele -308 E Ft-os csökkenést mutat,
- az egyéb bevételek összesen 192 E Ft-tal növekedett, ezen belül a tagdíjbevétel
-4 E Ft-tal csökkent, a támogatások (szja 1%) 195 E Ft-tal emelkedett.
Ráfordítások:
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a ráfordítások az alaptevékenység
részét képezik.
A ráfordítások éves összege: 9.262 E Ft, ebből a közhasznú tevékenység ráfordításai:
9.211 E Ft.
A ráfordítások 1.670 E Ft-tal emelkedtek ebben az évben.
Az eredmény összetétele
Az Egyesület adózás előtti eredménye -223 E Ft, ami -1.786 E Ft csökkenést jelent.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, adott évi eredménye negatív, így
társaságiadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Tájékoztató adatok:
- Az Egyesület a tárgyévben alkalmazottat nem foglalkoztatott.
- Az Egyesület vezető tisztségviselői részére előleget, kölcsönt nem folyósított,
nevükben garanciát nem vállalt.
- Az Egyesület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 900 E Ft sport célú
támogatást a következő részletezésben: 300 E Ft-ot a "Sportolj velünk a szabadban"
rendezvénysorozat, 300 E Ft-ot a Tájkerékpáros Középtávú OB és Magyar Kupa
kiadásaira, 300 E Ft-ot pedig 2 junior és 3 ifjúsági tájfutó válogatotti felkészülésére,
versenyeztetésére. A pályázati támogatás elszámolása a megadott határidőig rendben
megtörtént.
- Az Egyesület a személyi jövedelemadó 1%-ából 328 E Ft-ban részesült.
- Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
- Az Egyesület környezetvédelmi tevékenységet nem végez, a környezetre káros
tevékenységet nem folytat, ezért környezetvédelmi kötelezettsége nem keletkezett.
E g e r, 2020. 06. 03.

Fekete Zoltán sk.
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Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE
3300 Eger, Zellervár u. 3.

