Magyar Sporttudományi Társaság
Mérleg kiegészítő melléklet
Mérleg fordulónapja 2015.december 31.

A számviteli törvény előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges
magyarázatának elkészítését, hogy további információkkal alátámasztva hasznosítható,
megbízható összképet kapjon a társaság gazdálkodásáról.
A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatot is tartalmaz.

I.

Általános rész
Társaság neve: Magyar Sporttudományi Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út.1-3.
Adószáma: 18082889-2-42

A társaság rendelkezik a törvényben előírt szabályzatokkal, számviteli politikája a Számviteli
törvény és az Adótörvény figyelembevételével készült.
Könyvvezetési módja: kettős könyvvitel.
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés, 6-os, 7-es számlaosztályt nem alkalmazza.
Eredménykimutatást összköltség eljárás alapján készíti.
A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei:
- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
A befektetett eszközök értékcsökkenési leírása a Társasági adótörvény szerint történik.
A 100eFt egyedi beszerzési érték alatti befektetett eszközöket egy összegben azonnali
értékcsökkenésként számolja el.
Az eszközök és források leltározása a Számviteli politika leltározási szabályzatában foglaltak
szerint december 31.-i fordulónappal történik.
A Társaság támogatói
Lehet az a magánszemély vagy szervezet aki (amely) a Társaság alapszabályát magára nézve
nyilatkozatával elfogadja és a Társaság működését anyagilag vagy más módon támogatja.

A Társaság tisztviselői:
- elnök
- elnökség tagjai
- főtitkár
A Társaság gazdálkodása és vagyona
A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
- tagsági díjak
- rendezvények bevételei
- állami támogatás
- egyéb bevételek

A mérleg adatait vizsgálva a tényszámokat az alábbiakban ismertetjük.
Eszközök: Tárgyi eszközök rovat az előző évhez képest csökkent értéke 124eFt .
Rövid lejáratú követelése a társaságnak nincs.
Pénzeszközök 20.568 eFt részletezve :Bank főszámla
12.906eFt
Bank alszámla
-9eFt
Bank AXA 13269753
26eFt
Bank AXA 13855714
7.070eFt
Pénztár
575eFt
Források: A Társaságnak 2015.12.31.-i zárás szerint rövid lejáratú kötelezettsége 1.555eFt.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:
-268eFt
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:
-15eFt

A mérleg számszaki adatait viszonyítva a Társaság a meglévő pénzeszközeivel jól és a
takarékosság elvét figyelembe véve gazdálkodott.
A Társaság eredménylevezetésénél elkülönül a vállalkozási és a cél szerinti tevékenység
bevételei és kiadásai, ahogy azt a törvény előírja. Pozitív vállalkozási eredménye 2014. év
folyamán nem keletkezett a Társaságnak, így társasági adó valamint iparűzési adó fizetési
kötelezettsége nincs.

Kiegészítő tájékoztató
A Társaság a 2015. évben 2 főállású munkavállalót foglalkoztatott.
Készítette: Kandikó Nikolett

Kelt: Budapest, 2016.04.18.

