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Magyar Asztalitenisz Szövetség 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 

Adószám: 18159769-2-42 

 

Kiegészítő melléklet 

a Magyar Asztalitenisz Szövetség 

2017. évi egyszerűsített 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. 

 

 Nántán Roland elnök 

 1112 Budapest, Rupphegyi út 6 

 

5.) Időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 2747 eFt 

 

Amiből a bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2600 eFt, a kiegészítő támogatás, ami 

2018-ben folyt be, de a költségek a 2017-os évet érintik. 

 

Passzív időbeli elhatárolások értéke: 0 eFt. 

 

 

 

6) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet és bevételek alakulása 

 

 

a) Eszközök értékének és összetételének alakulása: 

 

 A eszközök értéke az induló 169.768 eFt-ról 182.023 eFt-ra növekedtek. 

 

 

b) Források változása: 

 

A forrásuk összegükben az eszközökkel megegyezően változtak. 

 

 

c.) Saját tőke változása: 

 

 A saját tőke az induló 33.645 eFt-ról 35.007 eFt-ra növekedett. Ez százalékos 

értékben kifejezve: 4 %-os növekedés. 

 

 

    2016 év 2017 év (eFt)  %-os változás 

jegyzett tőke/induló tőke    0      0   0 

Tőkeváltozás/eredmény 16726  33646   101% 

Tárgyévi eredmény  17.008  1.361   -92% 

 

 

 

 

d) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói (eFt) 

 

 

Likviditási ráta=    Forgóeszközök           =   161530     =    1,098 

  Rövid lej. Kötelezettség 147016 
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Készpénz likviditás = Pénzeszközök    =    52044         =  0,354 

   Rövid lej. Köt.         147016 

 

 

 

Tőkeellátottság =   Saját tőke      =    35007           =  0,192 

      Eszközök össz. 182023 

 

 

 

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)  =    Adózott eredmény    =     1361       = 0,038 

       Saját tőke             35007 

 

 

 

Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)  =    Adózott eredmény    =     1361         =0,007 

             Összes eszköz           182023 

 

 

 

7) Immateriális javak, és tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének 

   alakulása  ( e Ft-ban )    

 

 

Megnevezés                           Bruttó érték    Értékcsökkenés  Nettó érték 

 

 

Immateriális javak  103   68    35 

 

Tárgyi eszközök  26092   8382    17711 

 

Kisértékű tárgyi eszközök 720   720    0 

 

 

 

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 98,1% és 1,9%, ami az 

teljes bevétel és vállalkozási bevétel hányadosából jött ki. Ezek alapján lettek megosztva a 

költségek is 98,1 – 1,9% arányban az alapcél és vállalkozási tevékenységre vetítve. 

 

Az éves beszámoló könyvvizsgálattal van alátámasztva, a könyvvizsgálatot Buda Sándor 

készítette. 

Kamarai nyilvántartási száma:003043. 1133. Budapest, Gogol utca 25. 

 

 

10.) Bér, létszám adatok   

 

Az átlagos statisztikai létszám 14 fő volt. 

A kifizetett bruttó bérköltség: 39.087 e Ft, egyéb személyi jellegű kifizetések 81.648 e Ft, 

bérjárulékok: 20.572 eFt. 

A társaságnál fizikai dolgozó létszáma: 2 fő 

 

 

 

11.) Szövetség könyvelője: 

 

A társaság könyvelését a Protak-tik Bt.. készítette. 

A társaság ügyvezetője: Bakos Balázs. Könyvelői igazolvány száma: 167366. 

 

13.) A beszámolót aláíró neve, beosztása, és címe: 

Nátrán Roland A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöke 

1112 Budapest, Rupphegyi út 6 

 

14) A Szövetség könyvvizsgálatát készítette: Buda Sándor 

Kamarai nyilvántartási száma:003043 

 

 

Budapest, 2018. május 14. 

 

 

 

         _____________________ 

                 Képviselő 


