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Általános kiegészítések 

 

A Kiegészítő Melléklet az Ürömi Sport Club Egyesület 2013.01.01-től 2013.12.31-ig 

terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 

 

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 

többször módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő 

adótörvények szolgáltak. 

 

A beszámolót és kiegészítő mellékletet valamint a könyvelést készítette: Deák Jánosné 

A könyvelést végző regisztrációs száma: 118467 

 

 
1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása 

 
 
Alakulás 
Alapszabály  kelte:  2007.04.15. 

A társaság teljes cégneve:  Ürömi Sport Club  

Rövidített cégneve:             ÜSC 

Székhelye:    2096 Üröm, Iskola u. 10. 

Adószáma:   18716803-113 

Bejegyzés:    Pest megyei Bíróság 13 Pk.60.057/2007 

 

Tulajdonosi struktúra 
 
Az egyesület jelenlegi elnöke és képviselője : Podhorcsek Miklós  (2096 Üröm, Kossuth L.  
utca 19.). 
 Besorolása: közhasznú egyesület. 
 
Fontosabb tevékenységi körök: 
 

Az egyesület célja: Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen 

igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 

kibontakozása. Tagjai részére biztosítani a verseny és tömegsportolási lehetőséget, 

szakosztályai részére pedig az utánpótlás nevelését. 

 



A társaság alaptevékenysége: sporttevékenység 
2. A számviteli politika főbb vonásai 
 

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: 

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31 

A mérlegkészítés időpontja: 2013.03.31. 

 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál 

alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági 

adótörvényben és a számviteli törvényben meghatározott leírási kulcsokkal került 

meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a 

beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a 

beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba 

vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 

 

Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. A tételes leltárfelvételre 2013.12.31-

én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került 

meghatározásra. 

 

A közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000 Korm. 

rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből, továbbá az e rendelet 6. számú melléklete 

szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.  

 

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők 
 
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 
 

Megnevezés Bázisév Tárgyév 
Összes bevétel 9566 2615 
Összes ráfordítás 4015 6580 
Adózás előtti eredmény  5551 -3965 

Tárgyévi eredmény 5551 -3965 
 
 



 
A bevételek részletezése: 
• Tagdíj 77 e Ft 
• Felkészítési díj  240 e Ft 
. Egyéb 3 eft 
 
Támogatások: 

 Pályázat útján nyert összeg:             3 311 e Ft(látványcsapatsport-elhatárolva! 
 Önkormányzattól kapott támogatás: 1 900 e Ft 
 Egyéb támogatás:                                 352 e Ft 
 Költségvetési : 1 % :                              43 e Ft 

 
 
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 
 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás 

alakulását a 1. sz. melléklet mutatja be. 

 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 
• Pénztár 2.902 e Ft 
• Bank     1.130 e Ft 
 
Saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév Tárgyév 
Induló tőke/Jegyzett tőke  0 0 
Tőkeváltozás/eredmény                  1842 7392 
Lekötött tartalék  0 0 
Értékelési tartalék 0 0 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből  5551 -3965 

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 

SAJÁT TŐKE  5551 3427 
 
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): 
 
Szállítók: 169 eFt 
 
Tájékoztató kiegészítések: 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő. 

Az egyesület elnöksége a munkát társadalmi munkában végzi. 

 

Egyéb kiegészítő információk: 

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve 



amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 

Az egyesület kinnlevősége: 180 eFt 

 

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." 

 

 

Kelt: Üröm, 2014. május 06. 

                                                    ……………………………………… 

 

 

Záradék: Az egyesület 2014. május 6-i közgyűlése az egyszerűsített beszámolót és 

közhasznúsági mellékletét egyhangú szavazással elfogadta. 

Kelt: Üröm. 2014. május 06. 

 

                                                   ………………………………………… 

 

1.sz. melléklet 
 

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 

 

Megnevezés Bekerülési érték 
e Ft 

Nettó érték          
e Ft 

2013-ben 
Elszámolt 

értékcsökkenés 
Immateriális javak  0 0 0 
Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű 2310 1719 591 
Műszaki berendezések, gépek, járművek  1580 897 497 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 286 58 58 
Tenyészállatok  0 0 0 
Beruházások, felújítások  0 0 0 

Összesen  4176 2674 1146 
 


