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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

Adatok ezer forintban

2 429 12 950

2 2

2 427 12 948

2 429 12 950

2 429 12 950

792 2 429

1 637 10 521

2 429 12 950
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

Adatok ezer forintban

3 924 14 230 3 924 14 230

170 170 170 170

3 754 14 060 3 754 14 060

3 924 14 230 3 924 14 230

3 924 14 231 3 924 14 231

2 182 3 023 2 182 3 023

105 686 105 686

2 287 3 709 2 287 3 709

2 287 3 709 2 287 3 709

1 637 10 521 1 637 10 521

1 637 10 521 1 637 10 521
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

Adatok ezer forintban

3 196 13 500 3 196 13 500

58 60 58 60
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

6 0 4 4 Kecskemét

Miklós Gyula utca

99.
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Garaczi János

sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység

2004. évi I.tv. a sportról 49.§ c és e pontja

6-99 évesek

14600
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

Adatok ezer forintban

3 924 14 230

58 60

3 866 14 170

2 287 3 709

105 686

2 287 3 709

1 637 10 521
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .07 .05  13 .38 .27



ADÓSZÁM: 18224733-1-03
BÍRÓSÁG: Kecskeméti Törvényszék
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 03-02-0003157
----------------------------------------------------------------------------------------------
MINDENKI GYŐZTES SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET
6044 Kecskemét, Miklós Gyula utca 99.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
 2021

Keltezés: Kecskemét, május 09.                         

Garaczi János
                                  képviselő



1. Általános rész

1.1. Az egyesület bemutatása

Az egyesület a tevékenységét 2011. évben kezdte.
Célcsoportja: fiatal-, közép- és idős korosztály
Céljai: 

- a  thai-boksz  és  a  boksz,  a  fitnesz  és  a  futás  sportágak  magyarországi
népszerűsítése, rendszeres gyakorlásuk feltételeinek biztosítása,

- a sporttevékenység keretében szabadidős és hobbitevékenység támogatása,
- tájékoztató  és  kommunikációs  anyagok,  kiadványok  készítése,  terjesztése,

szakmai rendezvények szervezése,
- sporthoz kapcsolódó szakmai, kulturális, közösségépítő, esélynövelő képzések,

előadások, rendezvények megszervezése, lebonyolítása,
- tevékenysége  során  együttműködhet  olyan  hazai-  és  nemzetközi

kezdeményezésekkel,  közösségekkel,  amelyek  tevékenysége  az  Egyesület
alapszabályával összeegyeztethető,

Közhasznú tevékenysége: Az egyesület a céljának elérése érdekében az alábbi
közhasznú tevékenységet végzi:

- elősegíti  az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését,

- az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és
a  családok  sportját,  a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok,  valamint  a
fogyatékosok sportját,

- részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben.

Az egyesület nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért az egyesület céljaival, az
Alapszabály  rendelkezéseit  magára  nézve  kötelezőnek  elfogadja,  kötelezettséget
vállal a tagdíj megfizetésére.
Az  Egyesület  határozatlan  időre  jött  létre.  Közvetlen  politikai  tevékenységet  nem
folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Vállalkozási  tevékenysége:  Az egyesület  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  csak
közhasznú  vagy  a  létesítő  okiratban  meghatározott  alapcél  szerinti  tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 Az elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja.

A mérleg készítés napjáig, a cél szerinti- és a vállalkozási tevékenység folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.
Az  egyesület  számviteli  politikájának  alapelve,  hogy  a  reális  eredményt
megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki,  számvitelileg alátámassza azt,  és
kimutatásai a jövőbeni terveinek is alapjai lehessenek.
Az egyesület  a rá vonatkozó törvények és sajátos rendeletek elírásai  szerint a cél
szerinti  tevékenység eredményét  és  a  vállalkozási  tevékenység eredményét  külön-



külön is kimutatja.
Közhasznú szervezetként kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.
A megelőző két üzleti év tényadatai következtében, számviteli törvény értelmében,
egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

1.2. Számviteli politika.

Az egyesület a mérlegkészítés napját a számviteli politikájában a tárgyévet követő
április 30. nappal határozta meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérleg készítés
időpontja  között  ismertté  vált,  tárgyévet  érintő gazdasági  események
figyelembevétele.
Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet
érint hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő hatások) értékének összege
előjelétől  függetlenül  eléri  az  adott  év  mérlegfőösszegének  két  százalékát,  de
legalább 1 millió Ft-ot.
Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési, illetve az előállítási
költség. Az immateriális javak lineáris módszerrel – a Számviteli törvény előírásainak
figyelembevételével –, a várható használati idő tervezésével kerülnek leírásra.
Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak akkor kerül sor, ha az adott immateriális
jószág  erkölcsileg  –  piaci  értékét  tekintve  –  elavul,  forgalmi  értéke  jelentősen
csökken, vagy használata a tevékenységben tárgytalanná válik.
A számviteli  törvény szerinti  időtartamnál  rövidebb időre szóló vagyoni érték jog
esetében a bekerülési érték a tárgyévben költségként kerül elszámolásra.
A nem tárgyévet terhelő időarányos költségek az aktív időbeli elhatárolások között
kerültek kimutatásra.
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár, vagy a saját előállítású
eszközök esetében a bekerülési érték. A beszerzési ár részét képezik az aktiválásig
felmerült  banki költségek, hitelkamat és biztosítási  díj,  a beszerzéshez kapcsolódó
adók, illetékek, a le nem vonható Áfa, valamint a hatósági és egyéb díjak is.
A tárgyi  eszközök  értékét  beszerzési  értékként  növeli  a  meglévő tárgyi  eszközök
bővítésével,  rendeltetésének  megváltoztatásával,  átalakításával,  élettartamának
növelésével  összefüggő munka,  továbbá az elhasználódott  tárgyi  eszközök eredeti
állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka költségei is.
Nem növeli a tárgyi eszköz beszerzési értékét a folyamatos, zavartalan, biztonságos
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka értéke.
Az  egyesület  a  tárgyi  eszközök  és  immateriális  javak  értékcsökkenési  leírását  a
tervezett  elhasználódási  idő alapján  lineárisan  számolja  el.  A tört  évi  leírást  az
üzemben töltött napokkal arányosan számolja el.
Terven felüli leírást az egyesület a számviteli törvény szerint számol el.
A 200 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak a
használatbavételkor egy összegben leírásra kerülnek, nyilvántartásuk a használatban
tartásuk idején az analitikában történik.
Az egyesület az anyagokról folyamatos mennyiségi és/vagy értékbeli nyilvántartást
nem vezet, a mérleg fordulónapi leltározás december 31-i fordulónappal történik.
A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás adatainak bekerülési értékét az értékelési



szabályzatban  meghatározott  módon  állapították  meg,  figyelembe  véve  minden  a
bekerülési értékbe tartozó tételt.
A szolgáltatásnyújtás akkor kerül rögzítésre, ha azt a megrendelő, a vevő elismerte.
Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését – amennyiben azok pénzügyi
rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg – az egyesület elvégzi.
Behajthatatlanság címén az egyesületnél az üzleti évben követelést nem kellett leírni.
Az egyesület a számviteli törvényben adott lehetőséggel élve, saját döntése alapján,
képez vagy nem képez a lejárt és kétes követelésekre, a várható kötelezettségekre,
valamint  egyéb  címen  céltartalékot.  Az  esetleges  képzés  során  a  követeléseket,
illetőleg a várható kötelezettségeket egyedileg megvizsgálja.
Az egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével a tárgyévben nem élt, nyilvántartott
értékvesztése nincs.
Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a
Számviteli törvény általános elírásai alapján történik.

1.3. A számviteli politika alkalmazása.

Az előző évhez képest az értékelési eljárások a törvényi elírások változásain túl nem
változtak.
A  korábbi  (lezárt)  évekhez  kapcsolódóan  a  tárgyévben  ellenőrzés,  önellenőrzés
kizárólag csak nem jelentős hibát tárt fel.
Az egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett,
azoktól legfeljebb a törvény által nevesített esetekben tért el.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.

2.1. Összehasonlíthatóság.
Az  egyesület  beszámolójában  az  adatok  –  a  jogszabályi  változások  miatti
átrendezéseken  túl  –  összehasonlíthatók  az  előzően  készült  mérleg,
eredménykimutatás
adataival.

2.2. Források.
Az  egyesület  a  tárgyévben  a  várható  veszteségekre  céltartalékot  nem képzett.  A
várható kötelezettségekre sem történt céltartalék képzés.
Egyéb jogcímen sem történt céltartalék képzés.
Az egyesületnek olyan kötelezettsége, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott
összegnél nincs.
Az egyesületnek öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségei nincsenek.

2.3. Időbeli elhatárolások.
Az  egyesület,  az  évek  közötti  költség  és  ráfordítás,  valamint  az  árbevétel
megfeleltetésére  átmenő aktívát  és  passzívát  a  számviteli  törvény  elírásai  alapján
képez.



3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

3.1. Bevételek.
Az egyesületnek 2021 évben csak forint bevétele keletkezett.
Az egyesület a tárgyévben elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatást.
Az  állampolgárok  által,  az  SZJA  bevallásaikban  felajánlott  1%-ot,  állami
támogatásként megkapta.
Tagdíj bevétele is volt.

3. 2. Ráfordítások.

Megnevezés Előző év Tárgy év

Anyagjellegű ráfordítás 2182 3023

Személyi jellegű ráfordítás 105 686

Értékcsökkenés

Egyéb ráfordítás

Pénzügyi műveletek ráf.

Összesen 2287 3709

3.3. Eredmény.

Az egyesület 2021. évi adózott eredménye: 10.521 e Ft

4. Tájékoztató adatok.

4.1. Bér és létszámadatok.

Megnevezés Átlagos létszám (fő) Bérktg. (e Ft)

Vezető tisztségviselő

Szellemi fogl.

Fizikai fogl.

Állományon kívül

Egyéb

Összesen 0 0



4.2. Pénzügyi kötelezettségek.
Az egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg,
vagy  melynek  hátralévő futamideje  több  mint  öt  év,  vagy  amelyet  jelzáloggal
biztosítottak.

4.3. Környezetvédelem.
Az  egyesületnek  közvetlenül  a  környezet  védelmét  szolgáló  tárgyi  eszközei
nincsenek.
A tevékenység jellegéből adódóan az egyesületnél a környezetre veszélyes hulladék
nem termelődik.
Az egyesületnek környezetvédelmi garanciális kötelezettsége a tárgyévben nem volt.

4.4. Könyvvizsgáló.
A számviteli törvény elírásai szerint a közzététel és a letétbe helyezés előtt a
könyvvizsgálati kötelezettség nem áll fenn.


