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Szöveges beszámoló a 2017. évről 
 
 

1.) Szervezet alapadatai. 
 
A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0002117. 
A Fővárosi Törvényszék ügyszám: 14 /Pk.61708/1990/22.  
A közhasznú jogállás megszerzésének kelte: 2005.04.19. 
Képviselő: Edelényi László 
Székhely: 1118 Budapest, Brassó út 169-179. G. ép. III/11. 
Adószám: 19802381-1-43 
 
A Sportegyesület cél szerinti tevékenysége: Szabadidős-, és amatőr versenysport művelésén keresztül 
tagjai testi és szellemi képességei fejlesztésének támogatása.  
 
A Sportegyesület céljait, a meglévő lehetőségeire építve, kiemelten a következő tevékenységek 
végzésével valósítja meg: 
- Csillagtúra rendszerű vitorlás túraversenyek évenkénti lebonyolítása, a túravitorlázás népszerűsítése, 
oktatása. 
- Történelmi vitorlás kishajók és másolataik népszerűsítése az amatőr versenysportban, üzemeltetésük, 
megőrzésük támogatása. 
- Közösségi, illetve egyesületi keretek biztosítása a szabadidős tenisz sportot és az amatőr vitorlás 
versenysportot művelni akarók számára. 
- Szabadidős és amatőr sportrendezvények szervezésének segítése. 
 
 
2.) Számviteli beszámoló 
 
Az alapító okirat szerint a Sportegyesület által nyújtott szolgáltatásokból bárki részesülhet. A 
Sportegyesület vagyona az alapító okiratban megfogalmazott célok elérésére és a fent említett 
tevékenységek ellátására használható fel. 
 
A Sportegyesület számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. törvény és az egyéb 
szervezetek gazdálkodási rendjéről szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján alakította ki 
sajátosságainak figyelembe vételével. 
Könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes számviteli program 
használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván a 
sportegyesületi alaptevékenységek bevételeit és költségeit igény szerinti részletezésben. 
 
A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, alkalmazottat nem foglalkoztat. 
 
A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra: 

• Tagdíjak  
• Közhasznú alaptevékenységből származó bevételek 
• Magánszemélyek hozzájárulásai 
• Vállalati, vállalkozói hozzájárulások 
• Költségvetési forrásból származó (SZJA 1%) bevételek 
• Kamatbevétel 
• Egyéb bevétel 
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A költségek megbontása: 
- Anyag és árubeszerzés 

=  alaptevékenység érdekében felmerült anyagbeszerzés 
=  alaptevékenység érdekében felmerült energia költség 
=  egyéb anyagjellegű költség 

- Működési kiadások 
=   bérleti és tárolási díjak 
=   nevezési díjak 
=   regisztrációs-, és tagsági díjak 
=  közlekedési költségtérítés  
=  posta, telefon, ügyviteli költségek 
= Web-lap működtetés költségei  
=  bankköltség 
=  biztosítási díj 
=  könyvelési díj 
=  szállás költség  
=  nyomtatvány, irodaszer 
=  egyéb szolgáltatások költségei 
 

A Sportegyesület elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített éves 
beszámolót (1.sz. melléklet). 
 
3.) A vagyoni helyzet alakulása 

 
3.1) Forgóeszközök bemutatása 
 
Az eszközállomány 100 %-át a pénzeszközök adják, aminek következtében a Sportegyesület likviditása 
jó, biztonságos. 
 

 
Pénzeszközök állománya 2017. december 31-én részletezve: 

 
Forint folyószámla egyenleg 11701004-20001278 395 eFt 
Lekötött pénzeszköz  1.159 eFt 
Pénztár  272 eFt 
Összes pénzeszköz:     1.826 EFt 

 
 
3.2) Saját tőke változásai (ezer forintban) 
 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
C. Saját tőke  1791 1637 1751 1397 1567 1835 1989 1966 
 I. Induló tőke 240 240 240 240 240 240 240 240 
II. Tőkeváltozás 304 1551 1394 1511 1157 1327 1595 1749 
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékeny-ből 1247 -154 114 -354 170 268 154 -23 

 
A Sportegyesület 2017. évi tőkeváltozása alaptevékenységből összesen -23 eFt volt. A tagdíjból, 
működési támogatásból, nevezési díjakból származó közhasznú tevékenység összes bevétele 2.016 eFt, 
amely-ből az APEH 1 % 64 E Ft. A közhasznú tevékenység ráfordításainak összege 2 039 eFt, 
ígytárgyévi alaptevékenység eredménye -23 eFt (veszteség).  
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3.3) Kötelezettségek 

     
 A Sportegyesületnek 2017. december. 31-ével nincs kötelezettsége. 

 
4.) Költségvetési támogatások felhasználása 
 
A Sportegyesület a 2017. évben 64 eFt költségvetési támogatást kapott, melyet 2018. év során fog cél 
szerinti tevékenységére felhasználni. 

 
5.) Célszerinti adományok, támogatások kimutatása. 
 
A Sportegyesület célszerinti adományokat, támogatásokat nem nyújtott. 
 
6.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
 
A Sportegyesület 2017. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető 
tisztségviselőinek. 
 
7.) A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
A Sportegyesület 2017. évi taglétszáma 16 fő volt.  
 
A Sportegyesület 2017. évi tevékenységének kiemelt eseménye a 37. Csillagtúra Vitorlásverseny 
megrendezése volt. A verseny előkészítését és lebonyolítását végző 32 fő önkéntes biztosította, hogy a 33 
versenyző csapat, 120 fő résztvevővel sikeresen teljesítse a 24 órás túraverseny követelményeit. 
 
További két csapatnak biztosítottunk több-kevesebb rendszerességgel részvételi lehetőséget amatőr 
vitorlás versenyeken. 
 
A Sportegyesület alaptevékenységét biztosító szervezési, ügyviteli, karbantartási és javítási feladatait 40 
fő önkéntes (tagok és külső segítők) látta el. 
 
 
 

    
Budapest, 2018. május 29.  
 
 

        
                Edelényi László.    
                                      elnök, képviselő 
                         


