Sportvarázs Sportegyesület
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
kiegészítő melléklete
1. A szervezet bemutatása
Név:

SPORTVARÁZS Sportegyesület Budapest

Rövid név:

SPORTVARÁZS SE Budapest

Gazdálkodási forma

Sportegyesület

Egyesület formája:

Egyesület

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Székhely:

1165 Budapest, Fátra u. 7.

Nyilvántartási szám:

13-02-0003089

Bírósági határozat száma:

1400/Pk.60190/2001

Adószám:

18691449-2-42

Szervezet képviselői:

Becker Ádám (alelnök) 1163 Budapest, Kócs utca 18.
Szép Anita Lilla (alelnök) 1136 Budapest, Balzac u. 11.
Sölétormosné Turkovics Erika (titkár) 1162 Budapest,
Vecseház utca 33.

A könyvviteli szolgáltatást végzi:

Kerekesné Berki-Brigitta
regisztrációs száma PM 190 468

Tevékenységi kör:

9319 – Egyéb Sporttevékenység

A Egyesület tevékenysége

Az Egyesület a szinkronkorcsolya sport iránt érdeklődő sportolók toborzása, oktatása,
versenyeztetése. Kapcsolatok létesítése és ápolása hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi
sportegyesületekkel,
sportszervezetekkel.
Sportlétesítmények
használata,
működtetése.
Sportrendezvények, sportbemutatók, sportgálák szervezése, illetve szervezésben való részvétel. A
versenyszerű és amatőr sportolás és testedzés biztosítása, kiemelten a fiatalok versenyeken való
elindulása, a sportolási iránti igények felkeltése, sportemberhez méltó nevelése. Az egyesület

törekszik arra, hogy tevékenységével kiszolgálja közönségét és tagságát, elősegítse a szabadidő
hasznos eltöltésével a sportot szerető fiatalok összetartozását, közös programok szervezését,
elősegítse a sportolóinak országos és nemzetközi versenyeken való részvételét.
2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői
A beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1165 Budapest,
Fátra u. 7.
A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés
A Egyesület kettős könyvvitelt vezet, a 2019-as üzleti év gazdálkodásáról a kettős könyvvitelt vezető
egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját állította össze a számviteli törvényben rögzített
elveknek megfelelően. Az egyszerűsített beszámoló „A” tagolású mérlegből, összköltség eljárással
készült „A” típusú eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A Egyesület a beszámolóját
március 31.-vel készíti el.
A tevékenység folytatása
SPORTJUS Magyar Sportjogász Egyesület sportszakmai, érdekvédelmi, tanácsadási, oktatási és
jogvédő tevékenység céljára létrejövő civil szervezet.
Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
A könyvvezetés pénzneme
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei, és szabályai szerint
vezeti.
A mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja:
március 31.
Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfő összegének 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.
Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját
tőke legalább 20%-kal változik.
Ismételt közzététel
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a
feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a
módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzététele során 3 oszlopos beszámoló készítésével
kell bemutatni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló
kiegészítő mellékletében kell bemutatni.
Jelentő összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében
jelentős összegnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti
évhez képest nem változott.
Jelentős összhatás értékelése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérlegvagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt forintot meghaladó értékben változik. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
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 az MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon történik.
Devizás értékelés változása
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest változott.
Fordulónapi devizás értékelés
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon kerülnek átértékelésre.

Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
A Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek .
Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
A Egyesületnek zálogjoggal, óvadékkal biztosított kötelezettségei nincsenek.
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma: 0 fő.
Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása
Az Egyesület a tárgyévben nem számolt el értékvesztést illetve értékhelyesbítést.

A mérleghez kapcsolódó főbb kiegészítések
(Az adatok ezer forintban értendők)
ESZKÖZÖK
Immateriális javak nettó állománya

0

Tárgyi eszközök nettó állománya

0

Követelések
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK
Saját tőke összetétele
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Adózott eredmény
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

32
1 145
0

-486
-356
1 623
396

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Közhasznú tevékenység eredménye: - 356 e Ft veszteség.
A Egyesület vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el, költséget, ráfordítást nem számolt el a
2019. üzleti évben.
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos tájékoztatás

Megnevezés
Tisztségviselők díjazása

Előző év (1000 HUF)

Tárgy év (1000HUF)
0

Kelt: Budapest, 2020. május 27.

az Egyesület Elnöke

0

