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A szervezet alapadatai 

 

1. Szervezet neve:    Békés Megyei Kézilabda Szövetség 

2. Képviselő:     Fabulyáné Kovács Tímea 

3. Székhely:     5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 

4. Levelezési cím:    5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 

5. Adószám:     18749188-1-04 

6. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:  0100/Pk 60138/2001  

7. Szervezet céljának rövid leírása: 

 

A kézilabda sportág területi és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak 

megőrzése, területi és helyi versenyrendezvények szervezése, a működési területén  

levő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág utánpótlás-

nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése. 

Ellátja a sportág érdekeinek képviseletét a területi és helyi, állami és önkormányzati 

szervek, valamint a társadalmi szervezetek előtt, tevékenysége körében nyújtott 

szolgáltatásainak igénybevételét pedig tagjain kívül mások számára is lehetővé teszi. 

 

A számviteli politika főbb vonásai 

Könyvvezetés módja 

A szervezetnél a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus 

nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A költségeket kizárólag az 5. 

Költség-nemek számlaosztály számláin vezeti. Az üzleti év időtartama a szervezetnél  

megegyezik a naptári évvel. Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének 

időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő év február 28. 

napja.  

A szervezet az üzleti évről egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolót készít  

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalma:  

 Mérleg 

 Eredménykimutatás 

 Kiegészítő melléklet 

 Közhasznúsági jelentés 

A szervezet a 479/2016 (XII.18.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében megadott 

egyszerűsített éves beszámoló mérlegformát alkalmazza. 
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A szervezet a 479/2016 (XII.18.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében 

megadott egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását alkalmazza. 

A szervezet nem él azzal a lehetőséggel, hogy a mérleg, illetve az erdménykimutatás 

tételeit továbbtagolja, új tételeket felvegyen és összevonásokat sem alkalmaz.   

a)  Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 

Az értékcsökkenés elszámolása a szervezet üzletpolitikájára épülve a várható 

használati időnek megfelelően történik. 

A 100 000 Ft egyedi érték alatti, kis értékű tárgyi eszközöket a szervezet  a 

használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként. 

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítja meg negyedéves 

gyakorisággal.  

A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel 

csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket 

előreláthatólag használni fogják. 

b)  Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

A szervezet terven felüli értékcsökkenést számol el minden olyan esetben a 

feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent 

értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után. 

Ilyen esemény tárgyidőszakban nem következett be, így terven felüli értékcsökkenés 

elszámolására nem került sor. 

Értékvesztés elszámolása 

Értékvesztés készletek, értékpapírok és részesedések után kerül elszámolásra. Mivel 

ilyen eszköz a tárgyidőszakban nem került a szervezet birtokába, nem számolt el 

értékvesztést. 

Eszközök és források értékelési eljárása 

Vásárolt készletek esetén a szervezet a készletértékelésnél tényleges beszerzési 

árat alkalmaz. 

Céltartalék képzés 

A céltartalék képzés az óvatosság elvének figyelembevételével elszámolásra kerül 

minden olyan gazdasági esemény figyelembevételével, melynek kimenetele 

bizonytalan. A céltartalék-képzési kötelezettség akkor is fennáll, ha az üzleti évet 

érintő esemény a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válik ismertté. 

Céltartalék-képzésre a szervezetnél a tárgyidőszakban nem került sor. 
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Eszközök változásának bemutatása 

A szervezet számviteli politikájának megfelelően a 100 e Ft egyedi beszerzési érték 

alatti tárgyi eszközök és immateriális javak a használatbavételkor egy összegben 

kerülnek értékcsökkenési leírásként elszámolásra. A 100 e Ft egyedi beszerzési 

érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a 

várható élettartam meghatározása szerint történik. A bekerülési értéket olyan 

százalékos amortizációs kulccsal számolja el a szervezet, ahány évig azokat az 

eszközöket előreláthatóan használni fogja. Az immateriális javak és a tárgyi 

eszközök hasznos élettartama végén a maradványérték összege valószínűsíthetően 

nem jelentős, ezért a maradványérték tervezett összege nulla. 

 

Eszközök  

                   (e Ft) 

megnevezés 2017. év megoszlás % 2018. év megoszlás %

Immateriális javak 0 0,00 0 0,00

Tárgyi eszközök 53 0,80 280 2,42

Befektetett eszközök össz. 53 0,80 280 2,42

Készletek 0 0,00 0 0,00

Követelések 1129 16,93 2971 25,75

Értékpapírok 0 0,00 0 0,00

Pénzeszközök 5488 82,27 8289 71,83

Forgóeszközök össz 6617 99,20 0 97,58

Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00 0 0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6670 100,00 11540 100,00

 

2018. évben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak értéke 413 e Ft (Laptop 

329 e Ft, mobiltelefon 35 e Ft, Win.pro 49 e Ft) 

Forgóeszközök tárgyévi beszámolóban szereplő értéke 11.260 e Ft. Melyből a 

követelések értéke 2.971 e Ft. Pénzeszközök értéke 8.289 e Ft. Aktív időbeli 

elhatárolás a tárgyévben nem történt. 

Követelések bemutatása: 

 vevőkövetelések: 2.922 e Ft 

 szállítói túlfizetés:   47 e Ft 

 adó túlfizetés:     2 e Ft 
 Összesen:            2.971 e Ft 
 

Az eszközök 2018. évi összesen értéke 11.540 e Ft, mely 4.870 e Ft-tal nőtt az 

előző évhez képest.  
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Források változásának bemutatása                (e Ft) 

Megnevezés 2017. év             2018. év             
változás              

%-ban

változás              

e Ft-ban

Tőkeváltozás 5270 6090 15,56% 820

Alaptevékenység eredménye 820 4596 460,49% 3776

Vállakozási tev. eredénye 0 0 0,00% 0

Saját tőke értéke 6090 10686 75,47% 4596

 

Saját tőke tárgyévi értéke 10.686 e Ft. A saját tőke értéke az előző évhez képest 

4.596 e Ft-tal nőt, melyet az alaptevékenységből származó eredmény okozott.                                                                  

 
Kötelezettségek tárgyévi értéke 802 e Ft.                                

   (e Ft) 

Megnevezés 2017. év             2018. év             
változás              

%-ban

változás              

e Ft-ban

Rövid lejáratú köt-gek 574 802 39,72% 228

Kötelezettségek össz. 574 802 39,72% 228  

A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi 802 e Ft  értékéből szállítói tartozás 96 e Ft, 

adók, járulékok fizetési kötelezettsége 678 e Ft, vevővel szembeni kötelezettség 28 e 

Ft. A szervezet a fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.  

Passzív időbeli elhatárolások értéke 52 e Ft. (költségek passzív időbeli elhatárolása, 

saját gépjármű használat 51 e Ft, Office csomag szolgáltatási díj 1 e Ft) 

A források 2018. évi összesen értéke 11.540 e Ft, mely 4.870  e Ft-tal nőtt az 

előző évhez képest. 

Bevételek alakulása 

A 2018. évi bevételek összesen értéke 23.845 e Ft, mely teljes egészében 

alaptevékenység bevétele.  

            (e Ft) 

Megnevezés
2017. év         (e Ft-

ban)

2018. év         (e 

Ft-ban)

változás              

%-ban

változás              

e Ft-ban

Sportszolgáltatás bevétele 16098 18175 12,90% 2077

Oktatás bevétele 3340 1515 -54,64% -1825

 

Tagdíjból származó bevétel: 150 e Ft  

Tárgyévi támogatások értéke: 4.000  e Ft 

Támogató: Magyar Kézilabda Szövetség  

Pénzügyi műveletek bevételei 0 e Ft. Egyéb (kerekítés) bevétele 5 e Ft. 
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Ráfordítások alakulása 
 

A 2018. évi ráfordítások összesen értéke 19.249 e Ft. 

A tárgyévi ráfordítások teljes egészében az alaptevékenység érdekében merültek fel. 

Ráfordításainak részletezése 

Anyagjellegű ráfordítások:  6.498 e Ft 

 
Személyi jellegű ráfordítások tárgyévi  összesen értéke 12.562 e Ft. 

  

Tárgyévi elszámolt értékcsökkenés 186 e Ft. 

Egyéb ráfordítások értéke 3 e Ft.  

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 e Ft. 

Eredmény alakulása 

 Tárgyévi bevételek összesen értéke:      23.845 e Ft 

 Tárgyévi ráfordítások összesen értéke:    19.249 e Ft 
Tárgyévi eredmény:           4.596 e Ft   

 

A szervezet vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem végzett,  társasági adó 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Békéscsaba, 2019. április 23.     

        Fabulyáné Kovács Tímea 
     elnök 

megnevezés
2017. év         

(e Ft-ban)

2018. év         

(e Ft-ban)

Anyagköltség 1181 648

Igénybe vett szolgáltatások 6723 4623

Egyéb szolgáltatások 863 1227

Anyagjellegű ráfordítások összesen értéke 8767 6498

megnevezés
2017. év         

(e Ft-ban)

2018. év         

(e Ft-ban)

Bérköltség 9646 10086

Személyi jellegű egyéb kifizetések 321 686

Bérjárulékok 1818 1790

Személyi jellegű ráfordítások értéke 11785 12562


