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Mészáros László
Elnök

Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a MAGAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG 2016. 01. 01-TŐL 2016. 12. 31. terjedő
üzleti tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények
szolgáltak.

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása
Alakulás
Alakulás és bejegyzés kelte, száma:
A Szövetség teljes neve:
Rövidített cégneve:
Székhelye:
Telephelye (i):
Adószáma:
Szövetség levélcíme:
Szövetség közhasznú fokozata:
Szövetség telefonszáma:
Szövetség fax száma:
Bírósági bejegyzés száma:

1990. 01. 01.
MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG
MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG
1138 Budapest, Dagály utca 11/a.
1112 Budapest, Kőérberki út. 36.
18231052-2-41
2042 Budaörs, Pf. 8.
Közhasznú
249-9757
248-1979
Pk. 60. 150

Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, amely a sportrepülést szolgálja nyereség
és vagyonszerzés nélkül, s ennek érdekében részben üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.
Tulajdonosi tőke
A Szövetség jegyzett tőkéje: 0 eFt
Az elnöki feladatokat Mészáros László tag látja el. A Szövetségnél a tagok a közgyűlésen az
mandátumuknak megfelelő szavazattal rendelkeznek.
A Szövetség a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság alaptevékenysége:

9319 Egyéb sporttevékenység
(sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége)

2. A számviteli politika föbb vonásai
A Szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti évet követően
beszámolót köteles készíteni. Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében készült. A
mérleget és az eredmény-kimutatásnál az „összköltség” eljárást alkalmazta. A mérleg és az
eredmény-kimutatás választott típusa az előző évivel azonos. Könyvvezetésnél és a beszámoló
elkészítésében a jövőbeni alapelv a tevékenység folytatásának alapelve a helyi adottságok
figyelembevételével. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, tárgyévet, előző éveket érintő
gazdasági események, körülmények hatásait a mérleg tartalmazza.

A mérleg fordulónap
A mérleg fordulónapja:

2016. 12. 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2017. 03.16.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló
összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A
társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke
nem jelentős.
Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha
-

Szellemi termék értéke tartósan csökken, vagy feleslegessé válik,
Vagyoni jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető,
Tárgyi eszköz feleslegessé válik

A terven felüli értékcsökkenés elszámolása a mindenkori piaci érték figyelembevételével
érvényesül.

A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt.
A Számviteli Törvény értelmében az eszközök a bekerülési értéken vannak nyilvántartva.
Értékcsökkenés eddig megállapított kulcsai nem változtak.
Értékhelyesbítési különbözet nem került elszámolásra. Maradványérték-realizálható értékként
nulla érték. Előző évek vonatkozásában értékvesztést számolt el a Szövetség.
Készletek elszámolása FIFO módszerrel került megállapításra.
A Szövetség értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez.
Mérlegbeszámolóban a Saját tőke elemét képező „mérleg szerinti” eredmény”-ből
elkülönítetten mutatja ki vállalkozási és közhasznú tevékenység eredményét.
Közhasznú tevékenység költségének megállapítása: közvetlen kts. + 40 % vetítési alap.
A Szövetség a törvény előírása szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A Szövetség a Számviteli Törvény előírásait alkalmazva az előző évekétől eltérő értékelést nem
alkalmazott.

Alkalmazott értékelési eljárások:

1.
2.
3.
4.

A követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra.
A Szövetség bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént.
Időbeli elhatárolások alátámasztását, tételes kimutatást képezi.
A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra.

A Szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók szerint:
1. Tőkeerősség aránya: Saját tőke/Mérleg főösszeg 37.429/63581
2. Likviditási mutató: Forgóeszközök/Rövidlej. köt 27.872/22.055

58,87
1,26

A Szövetség valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termék
Áruk
Készletek

Bázis év eFt
4.685
955
5.640

Tárgyév eFt
4.685
3.606
8.291

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Pénztár,bank, csekkek
Pénzeszközök

Bázis év eFt
2.952
2.952

Tárgyév eFt
3.584
3.584

A követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Vevőkövetelés
Magánnyugdíjpénztár
Iparűzési adó
Bérelőleg
Különféle egyéb követelés
Összesen:

Bázis év eFt
10.968
100
83
11.151

Tárgyév eFt
15.012
985
15.997

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFtban):
Megnevezés
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás
Teljesítmény arányos terv szerinti értékcsökkenési
leírás
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti
értékcsökkenési leírás
Összesen:

Bázis év eFt
1.823
0
0

Tárgyév eFt
3.083
0
0

0

0

1.823

3.083

A kötelezettségek

Megnevezés
Társasági adó
Személyi jövedelemadó
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás (munkabér)
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége
Egészségbiztosítási járulékok fizetési köt.-e
Egyéb befizetési kötelezettsége
Rövidlejáratú kötelezettségek (szállítók,vevő, előleg)
Áfa fizetési kötelezettség
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
Szocho járulékfizetési kötelezettség
Munkavállalói járulékfizetési kötelezettség
Szakképzési járulékfizetési kötelezettség
Iparűzési adó fizetési kötelezettség
Rehabilitációs járulék
Cégautó adó
APEH pótlék
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Bázis év eFt

Tárgyév eFt

0
1363
2497
798
595
159
11793
5557
132
2862
0
0
479
0
116
108
26459

0
951
2522
667
516
500
10679
4163
87
1791
0
0
63
0
116
0
22055

A saját tőke alakulása 2016. évben forrásfőcsoportok szerint (adatok eFt-ban)

Megnevezés
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Eredménytartalék
Tárgyévi eredmény alaptev.ből
Tárgyévi eredmény váll-i tev-ből
Saját tőke
.

Bázis év eFt
34997
70632
-30738
0
0
2723
-7620
34997

Előző
mód.eFt

évek
-

Tárgyév eFt
37429
70632
-35635
0
0
12260
-9828
37429

Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés
Tárgyévi váll. eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózás előtti eredmény

Előző
mód.eFt

Bázis év eFt

évek

-7620
2723
0
-4897

-

Tárgyév eFt
-9828
12260
0
2432

Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 29 fő, a személyi
ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés
Bérköltség
Bérjárulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személy jellegű ráfordítások

Bázis év eFt
49422
12999
7819
70240

A Szövetség a 16.060.000 Ft támogatást kapott 2016. évben.
az alábbi részletezésben:
Magyar Olimpiai Bizottságtól
2016.03.01.
500.000,2016.04.18. 11.928.000,2016.11.08.
2.982.000,2016.11.28.
650.000,-

Tárgyév eFt
46018
12067
7934
66019

eszközbeszerzés
működés, világjátékok
működés, világjátékok
eszközbeszerzés

A Szövetség az Elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottsági tagok részére előleget, kölcsönt, más
juttatást nem folyósított.

Egyéb kiegészítő információk:
A Szövetségnek 2016. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

A Magyar Repülő szövetség a közhasznú nyilvános adatok közzétételére vonatkozó
kötelezettsége alapján az adatokat a Szövetség honlapján www.aeroclub.hu teszi közzé.

Budaörs, 2017. 03. 16.

Mészáros László
Elnök

