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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 8 2 7      2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.28



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 1 4 6 Budapest

Istvánmezei út

1-3

    

0 1 0 8 2 7      

1 6 P k 6 0 1 4 9  2 0 0 1 1 9

1 8 1 5 9 0 8 2 2 4 2

Bretz Gyula 

Budapest 2 0 1 7 0 4 2 4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

89 084 77 503

315

89 084 77 188

36 245 38 390

9 503 14 445

2 354 8 694

24 388 15 251

44 949 26 300

170 278 142 193

139 929 117 445

160 691 139 929

-37 435 -24 122

16 673 1 638

24 535 23 454

24 535 23 454

5 814 1 294

170 278 142 193

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

63 302 87 686 17 085 21 466 80 387 109 152

705 659 709 324 705 659 709 324

418 134 418 134

704 714 707 093 704 714 707 093

1 560 404 1 560 404

770 521 797 414 17 085 21 466 787 606 818 880

787 606 794 203 787 606 794 203

329 333 324 563 412 13 810 329 745 338 373

68 762 85 024 3 543 68 762 88 567

19 312 23 427 976 19 312 24 403

389 695 388 172 1 484 389 695 389 656

854 350 15 854 365

807 956 821 536 412 19 828 808 368 841 364

807 956 821 536 807 956 821 536

-37 435 -24 122 16 673 1 638 -20 762 -22 484

-37 435 -24 122 16 673 1 638 -20 762 -22 484

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

704 354 707 073 704 354 707 073

31 20 31 20

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 4 6 Budapest

Istvánmezei út

1-3

    

1 6 P k 6 0 1 4 9  2 0 0 1 1 9

0 1 0 8 2 7      

1 8 1 5 9 0 8 2 2 4 2

Bretz Gyula 

az öttusa sport népszerűsítése fejlesztése

a sportról szóló 2004 évi I. t.v.

öttusa szakosztályok, sportolók, edzők, bírók

1500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

387 430 388 172

387 430 388 172

387 430 388 172

0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

787 606 818 880

31 20

787 575 818 860

808 368 841 364

68 762 88 567

807 956 821 536

-20 762 -22 484

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1%

SZJA 1%

2016.01.01-2016.12.31

19 763

19 763

19 763

19 763

19 763

19 763

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

KSF/  4663-2/2016

EMMI

2016.01.01.-2017.03.31.

612 300 000

612 300 000

612 300 000

612 300 000

50 000 000

511 100 000

51 200 000

612 300 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Versenysport és olimpiai felkészülést szakmai támogatása/ MOB/660-3/2016

MOB

2016.01.01.-2017.02.28.

85 493 000

85 493 000

85 493 000

85 493 000

3 000 000

82 493 000

0

85 493 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Utánpótás-nevelés feladatok, MOB/698-3/2016

MOB

2016.01.01.-2017.03.31.

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 500 000

0

22 500 000

0

22 500 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Utánpótás-nevelés feladatok, MOB-UP21/859-3/2016/613

MOB

2016.01.01.-2017.03.31.

6 647 000

5 047 000

5 047 000

5 047 000

0

5 047 000

0

5 047 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Utánpótás-nevelés feladatok, MOB-UP21/876-3/2015/613

MOB

2015.01.01.-2016.04.30.

5 620 000

3 446 000

3 446 000

3 446 000

0

3 446 000

0

3 446 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Utánpótás-nevelés feladatok,  MOB/991-3/2016

MOB

2016.01.01.-2016.12.31.

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

0

1 400 000

0

1 400 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Utánpótás-nevelés feladatok,  MOB/1023-3/2016

MOB

2016.01.01.-2016.06.30.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

1 370 000

1 630 000

3 000 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.03 04.39.29
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Magyar Öttusa Szövetség Közgyűlése részére  

Vélemény  

Elvégeztem a Magyar Öttusa Szövetség (a továbbiakban „a Szövetség”) 2016. 01. 01. -2016. 12. 31-i beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója  (továbbiakban „beszámoló”) a 

2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 142.193eFt, a tárgyévi 

eredmény alaptevékenységből 24.122eFt (veszteség), a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1.638eFt (nyereség) -, és  az 

ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 

összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt beszámoló megbízható és valós képet ad a Szövetség 2016. december 31-én fennálló vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló 

felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 

tartalmazza.  

A könyvvizsgáló éves beszámolójáért való felelőssége 

A beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, 

független vagyok a Szövetségtől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek 

is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.  

Egyéb információk 

A Szövetségről és annak környezetéről megszerzett ismereteim alapján jelentést kell tennem arról, hogy tudomásomra jutott-

e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás). Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés felelőssége a beszámolóért 

A vezetés felelős a beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének 

megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé 

váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes beszámoló elkészítése.  
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A könyvvizsgáló beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, 

akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független 

könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar 

Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges 

hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a 

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott beszámoló alapján meghozott 

gazdasági döntéseit.  

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai 

megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

• Azonosítom és felbecsülöm az  beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, 

az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem 

megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás 

fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 

hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 

eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Szövetség belső 

kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 

becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Értékelem a beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a közhasznúsági mellékletben tett 

közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és 

események valós bemutatása. 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és 

ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szövetség által alkalmazott belső kontrollnak a 

könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.  

 
Budapest, 2017.május 5. 
 

 

 

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása:    
Képviseletre jogosult neve: Szilágyi Dezső  
Könyvvizsgáló cég neve: Szilágyi Könyvvizsgálói Iroda Kft.  
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1144 Budapest, Vezér utca 59/c.  
Nyilvántartási szám:  001874 
 
 
 
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Szilágyi Dezső 
Nyilvántartási szám: 004653 
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Magyar Öttusa Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 
Adószám: 18159082-2-42 

 

Kiegészít ő melléklet 

a Magyar öttusa Szövetség 

2016. évi egyszer űsített beszámolójához 
 
 
 
 
 
 
 
Általános jellemzők 
 
 
1) A Szövetség bemutatása 
    a)Alapítás éve: 2001.  
    b)Tevékenységi köre: - Egyéb sportszolgáltatás 
 
 
 
2) A számviteli politika fő vonásai : 
 

a) Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 
b) Alkalmazott értékelési eljárások: 
- tárgyi eszköz beszerzési áron 
- egyéb eszközöket és forrásokat könyv szerinti értéken mutattuk ki. 
c) Alkalmazott eredmény kimutatás: az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-
kimutatás 
d) ÁFA elszámolása: ÁFA levonásra az alaptevékenységnél nem jogosul, a 
vállalkozási tevékenységnél jogosult 
e)Értékcsökkenés elszámolása év végén egy összegben, az aktiválás napjától 
   kezdődően. 

  Maradványértéket, annak minimális értéke miatt, a nagy értékű gépkocsit kivéve nem  
 alkalmazunk. 
 f) A költségelszámolás módszere: a költségeket felmerülésük időpontjában az 5-ös  

számlaosztályban kerül elszámolásra 
 g) Alkalmazott beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló 
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3.) A vállalkozás képviseletére jogosult. 
 
 Bretz Gyula elnök 
 1026 Budapest, Rügy u. 11 
 
5.) Időbeli elhatárolások 
 

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 26300 eFt 
 
Amiből a bevételek aktív időbeli elhatárolása: 26300 eFt, aa kiegészítő KSF 
támogatás, ami 2017-ben fog befolyni, de a költségek a 2016-os évet érintik. 
 
Passzív időbeli elhatárolások értéke: 1.294 eFt, lőtér értékcsökkenésének elhatárolása 

 
 
 
6) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet és bevételek alakulása 
 
 

a) Eszközök értékének és összetételének alakulása: 
 
 A eszközök értéke az induló 170.278 eFt-ról 142.193 eFt-ra csökkentek. 
 
 

b) Források változása: 
 

A forrásuk összegükben az eszközökkel megegyezően változtak. 
 
 

c.) Saját tőke változása: 
 

 A saját tőke az induló 139.929 eFt-ról 117.445 eFt-ra csökkent. Ez százalékos 
értékben kifejezve: 16 %-os csökkenés 

 
 

    2015 év 2016 év (eFt)  %-os változás 
jegyzett tőke/induló tőke    0      0    0 
Tőkeváltozás/eredmény 160691 139929   -13% 
Tárgyévi eredmény  -20762  -22484    -8% 
 
 
 
 

d) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói (eFt) 
 
 
 
Likviditási ráta=    Forgóeszközök           =   38390     =    1,637 
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  Rövid lej. Kötelezettség 23454 
 
 
 
Készpénz likviditás = Pénzeszközök    =    15251         =  0,650 
   Rövid lej. Köt.         23454 
 
 
 
Tőkeellátottság =   Saját tőke      =    117445           =  0,826 
      Eszközök össz. 142193 
 
 
 
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)  =    Adózott eredmény    =     -22484       = -0,191 
       Saját tőke             117445 
 
 
 
Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)  =    Adózott eredmény    =     -22484         = -0,158 
             Összes eszköz           142193 
 
 
 
7) Immateriális javak, és tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének 
   alakulása  ( e Ft-ban )    
 
 
Megnevezés                           Bruttó érték    Értékcsökkenés  Nettó érték 
 
 
Immateriális javak  381   66    315 
 
Tárgyi eszközök  112.967  58.958    54.009 
 
Állatok    40.803   17.624    23.179 
 
 
 
8.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: 
A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke: 0 eFt. 
 
 
9.)Tájékoztató adatok 
 
Tartósan adott kölcsön nincs. 
Mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség nincs. 
Kutatás és kísérleti fejlesztés nem történt a Szövetségnél. 
A környezetre káros anyagok, és veszélyes hulladékok a Szövetségnél nincsenek. 
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Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység megosztási alapja 96% és 4%, ami az teljes 
bevétel és vállalkozási bevétel hányadosából jött ki. Ezek alapján lettek megosztva a 
költségek is 96 – 4% arányban az alapcél és vállalkozási tevékenységre vetítve. 
 
Az éves beszámoló könyvvizsgálattal van alátámasztva, a könyvvizsgálatot Szilágyi Dezső a 
Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda készítette. 
Tagsági igazolvány száma:004653. 1144. Budapest, Vezér u. 59/c 
 
 
10.) Bér, létszám adatok   
 
Az átlagos statisztikai létszám 5 fő volt. 
A kifizetett bruttó bérköltség: 31.966 e Ft, egyéb személyi jellegű kifizetések 39.634 e Ft, 
bérjárulékok: 16.967 eFt. 
A társaságnál fizikai dolgozó nincs. 
 
 
 
11.) Társaság könyvelője: 
 
A társaság könyvelését a Pronet-Mentor Kft. készítette. 
A társaság ügyvezetője: Bakos Balázs. Könyvelői igazolvány száma: 167366. 
 
13.) A beszámolót aláíró neve, beosztása, és címe: 
Bretz Gyula 
1026 Budapest, Rügy u. 11 
 
Budapest, 2017. április 26. 
 
 
 
         _____________________ 
                 Képviselő 
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