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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a 

szövetség 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához 
 
 
1. A szakszövetség bemutatása: 
 
 
A Szövetség működésének jogállása: 
 
Az Ifjúsági és Sportminiszter 2001. február hó 1. napján az ISM által 28/1997. sorszám alatt 
nyilvántartásba vett sportági országi országos szakszövetség bírósági nyilvántartásba 
bevezetését kérte. 
 
A 2000. évi CXLV. törvény  alapján a Fővárosi Bíróság 42. sorszám alatt, mint, 

Magyar Úszó, Műugró, Senior, Szinkronúszó és Hosszútávúszó Szövetségek Köztestületét 
a 42. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába vette. 
 
2001. március hó 27. napján a szakszövetség képviselője kérelme alapján a sportági országos 
szakszövetség neve 

Magyar Úszó Szövetség-re 
változott. 
 
A szervezet neve: Magyar Úszó Szövetség (rövid neve: MÚSZ) 
 
A szakszövetség székhelye: 1007, Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
 
Közhasznú jogállása: közhasznú szervezet 
 
Tevékenységi köre: úszás sportág 
 
A képviselő(k) neve: dr. Wladár Sándor 
  lakcíme: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 26. 
 
 
A Szövetség célja: A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 
2004. évi I. törvényben meghatározott, a FINA által nyilvántartott szakágakat felölelő sportág 
feladatainak ellátására létrehozott szervezetek működtetése. 
 
 
Beszámolási kötelezettség: 
A szervezet a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. számú törvény, a 350/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli 
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 
rendelkezéseinek megfelelően készíti a beszámolót. 
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A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven és magyar forintban (Ft) 
történik. A Mérlegbeszámoló és Eredménykimutatás adatai ezer forintban kerülnek kimutatása. 
 
 
2. A számviteli politika fő vonásai 
 
 
A számviteli politika célja, hogy a szakszövetségnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, 
amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze 
és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs 
bázisul szolgálhat. 
 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év 
december 31. napja. szövetségünk „A” típusú Egyszerűsített éves beszámolót készít. 
 
Szövetségünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai 
szerint vezeti könyveit. A költségeket az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük 
és a 6-os számlaosztályban részletezzük. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét 
összköltség eljárással állapítjuk meg. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásánál a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokat 
alkalmazza. A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök használatba vételkor teljes egészében 
költségként elszámolásra kerülnek. 
 
A mérleg zárásának időpontja: március 31. 
 
A számviteli alapelvektől Szövetségünk nem tér el. 
 
 

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 
 
1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása 
 
Nem összehasonlítható adatok a beszámolóban nem szerepelnek. 
 
1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 
 
Több helyen is szereplő adat a beszámolóban nincs. 
 
1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai 
 
A besorolások és a minősítések 2019. évben nem változtak. 
 
1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása 
 
2019. évben az értékelési elvek nem változtak. 
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1.5 Előző évek módosítása 
 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés az előző évre 
vonatkozóan a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve 
jogerőssé vált megállapítás miatti jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait a mérleg 
középső oszlopának adatai mutatják be, azok az eredménykimutatás tárgyévi adatainak nem 
képezik részét. A hiba hatása évenként az alábbi: 
 
Befektetett eszközök hiány és selejt leltár szerint halmozott értékcsökkenés leírása: 27.489 eFt. 
Előző évek támogatási előleg visszavezetése: 1.438.815 eFt. 
 
Jelentős összegű hibák hatásai évenként 
 
Mérleg sor (EFT) 2018 
A. Befektetett eszközök: -27.489 
A/I Immateriális javak: -20 
A/II Tárgyi eszközök: -27.469 
C. Aktív időbeli elhatárolások: 1.438.815 
D Saját tőke: -27.489 
D/V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -27.489 
F Kötelezettségek: 1.438.815 
F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.438.815 
 
Eredménykimutatás sor (EFT) 2018 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 27.489 
D 4. Egyéb ráfordítások: 27.489 
F. Összes ráfordítás: 27.489 
H. 2. Tárgyévi közhasznú eredmény: -27.489 
 
 
2. Eszközök 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének valamint értékcsökkenési leírásának 
alakulása  

             Adatok: eFt-ban 

 
 
 
 
 

M e g n e v e z é s Előző év nettó érték Tárgyév nettó érték 

Szellemi termékek 1.817 1.435 
Vagyoni értékű jogok 1.578 873 
Bérelt ingatlanon végzett beruházás 137.697 92.101 
Járművek 168.575 114.776 
Berendezések, felszerelések 182.286 145.408 
Irodai berendezések 27.484 16.216 

Befektett eszközök összesen: 519.437 370.809 
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2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként 

                     Adatok: eFt-ban 

Terv szerinti 

értékcsökkenés 

Kisösszegű 

eszköz leírása 

Terven felüli 

leírás 

145.537 4 079 - 

 
A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli törvénynek megfelelően számoltuk el.  
 
A tárgyi eszközök 2018.évi 27.469 e Ft módosítását mutatja a beszámoló harmadik oszlopa. 
 
 
2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti 
bontásban  
 
A Szövetség előző években egyéb követeléseire számolt el értékvesztést 14.692 eFt értékben, 
előző években egyéb követelésekre elszámolt értékvesztésből visszaírt 5.590 eFt értékben. 
 
2.4. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke legalább vagyoni 
értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni 
értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
részletezésben. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei.  
 
2.5. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) 
 
Üzleti, vagy cégértéket Szövetségünk nem mutat ki. 
 

2.6. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából 

adódó eredménymódosulás ismertetése  

 

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás 

2019. évben Szövetségünknél nem volt. 

 

2.7. Befektetett pénzügyi eszközök 

2019. évben Szövetségünknél nem volt. 
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2.8. Követelések 

A követelések értéke az alábbiakból tevődik össze: 

Adatok: eFt-ban 

 

2.9. Az aktív időbeli elhatárolások részletezése 

 

Az aktív időbeli elhatárolások 6.225.000 eFt összegéből 3.946.068 eFt a támogatások 2019. évi 

elszámolása, 1.438.815 eFt a korábbi évekre járó bevételek módosítása a harmadik oszlopban 

található és 788.529 eFt a költségek elhatárolása. 
 
3. Források 
 
3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása  

Adatok: eFt-ban 

M e g n e v e z é s Előző év Előző évek 
módosításai 

Változás Tárgyév 

Induló tőke     
Tőkeváltozás/Eredmény -911.749  -618.933 -1.530.682 
Lekötött tartalék     
Értékelési tartalék     
Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből (közhasznú 
tevékenységből) 

 
-751.423 

 
-27 489 

 
2.062.715 

 
1.283.803 

Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 

 
159.979 

  
105.446 

 
265.425 

Saját tőke összesen -1.503.193  1.549.228 18.546 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Vevő követelés 121.323 232 249 
Vevő túlfizetések átsorolása 410 578 
Vevő követelések értékvesztése -15.814 -14.692 
Előleg 66.314 44.836 
Letét 1.405 1.474 
Szállítói túlfizetés átsorolása 2.155 0 
Különféle egyéb követelés 4050 1 230 
IPA túlfizetés 2.869 5.383 
Illeték túlfizetés 6 0 
Táppénz hozzájárulás 21 18 
Vámköltségek egyéb vámterhek 0 60 
Egyéb követelés 19.399 19.399 
Egyéb követelés értékvesztése -19.399 -19.399 
Követelések összesen 182.739 271.136 
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Az eredménytartalék az előző évek adózott eredményét mutatja, valamint a tárgyi eszközök 
2018. évi -27 469 eFt módosítását. 
 
A saját tőke összegét jelentősen meghatározza a kapott támogatásokkal történő elszámolás, így 
azok könyvekben bevételként történő elszámolása. 
 
3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása 
Lekötött tartalék 2019. évben a beszámolóban nem szerepel. 
 
3.3. A céltartalék képzés és felhasználás részletezése: 
 
Céltartalékot a Szövetség nem képzett 2019. évben. 
 
3.4. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként  
Hátrasorolt kötelezettsége a szövetségnek 2019. évben nem volt. 
 
3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt 
év 
Hosszú lejáratú kötelezettsége a Szövetségnek nem volt. 
 
3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az alábbiakból tevődik össze: 

Adatok: eFt-ban: 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Szállítók 102.746 201 436  
Szállítói túlfizetések átsorolása 2.155 0 
Vevői túlfizetések átsorolása 410 578 
Vevőktől kapott előlegek 19.050 53 975 
Bér 23.570 1 069 
Szociális hozzájárulás 526 697 
Letiltás 0 35 
NAV Késedelmi pótlék 0 8 
Cégautó adó 268 287 
Egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás 168 0 
Gépjárműadó 0 90 
EKHO 9.196 8.864 
SZJA fizetési kötelezettség 7.810 7.997 
Egészségügyi hozzájárulás 9.553 9.878 
Egészségbiztosítási járulék teljesítése 0 254 
Nyugdíjjárulék fizetés teljesítése 0 319 
Áfa fizetési kötelezettség 36.362 36.742 
Pályázati előlegek 2.303.087 6.761.071 
Pályázatok elszámolási kötelezettsége 0 0 
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Egyéb kötelezettség 3 9 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2.514.904 7.083.309 

 
A rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő pályázati előlegek 2018.évi 1.438.815 eFt 
módosítását mutatja a harmadik oszlop. 
 
3.8. A passzív időbeli elhatárolásának részletezése 
 
A passzív időbeli elhatárolásának 529.845 eFt-os összegéből 310.580 eFt következő évekre 
elhatárolt bevételek, 856 eFt költségek, ráfordítások 2019. évre elhatárolt összege, valamint 
218.408 eFt halasztott bevétel. 
 
3.9. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (függő és biztos jövőbeni 
kötelezettség vállalások fajtánkénti részletezésben 
Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek, jövőbeni kötelezettség 
vállalások nincsenek. 
 
3.10. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül 
esedékes törlesztések részletezése. 
 
Hosszú lejáratú kötelezettsége a Szövetségnek 2019. évben nem volt. 
 
3.11. Valós értéken történő értékelés esetén annak részletező adatai (90.§ (9), 95.§ (4)) 
Valós értéken 2019. évben Szövetségünk nem értékelt. 
 
 

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
1. A Szövetségnek 2019. évben 4.853.290 eFt bevétele keletkezett. 
 
A bevételből 4.429.527 eFt közhasznú bevétel, 423.764 eFt vállalkozási bevétel. 
 
Közhasznú bevétel: 

eFt 

Értékesítés nettó árbevétele 59.896 

Központi költségvetésből kapott támogatás 3.896.180 

Tagdíj bevétel 7.150 

Egyéb bevétel 65.492 

Egyéb kapott támogatás 400.809 

Összesen 4.429.527 

 
A költségek megosztása az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység arányában történt. 
 
A vállalkozási költség az összes költség 8,7 %-a. 
Az alaptevékenység költsége az összes költség 91,3 %-a. 
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2019. évben felmerült összes költség, ráfordítás: 3.304.062 eFt, ebből a vállalkozási 
tevékenység költsége 158.338 eFt, az alaptevékenység költsége 3.145.724 eFt. 
 
Kapott támogatások elszámolásának bemutatása: 
 
Támogatások a mérleg tételekben (eFt): 

Fő- 
könyv Megnevezés 

Előző 
évről 
áthozott 

Előző 
évek 
módosítá
sa 

Tárgyév-
ben 
kapott 

Tárgyév
-ben 
felhaszn
ált 

Tárgyév-
ben 
feloldott 

Tárgyév-
ben előírt 

Tárgyév 
végén 
előírt/ 
halasztott 

Tárgyév 
végén előleg 

39 Előírt bevétel 9 000 1 438 815   9 000   3 946 069  5 384 884  
48 Halasztott bevétel 270 496       93 421   177 075   

47 
Pályázati előleg 
előző évekről 2 303 088 1 438 815           3 741 903 

47 
Pályázati előleg 
tárgyévről     3 030 558 11 390       3 019 168 

 
Támogatások az eredménykimutatásban (eFt) 
Részletesen a mellékletben 
 

Ssz Megnevezés eFt 
1 Előző években kapott támogatás előlegből 01.01.-én 2 303 088 
2 Előző évek előleg önellenőrzése 1 438 815 
3 Tárgyévben kapott támogatási előleg 3 030 558 

  összesen 6 772 461 
4 Tárgyévben előlegből elszámolt bevétel 11 390 

      
5 Támogatóval tárgyévben elszámolt költségek 3 957 459 
6 Támogatóval tárgyévben elszámolt fejlesztések 68 329 

      
7 Tárgyévben előírt támogatás bevétel 3 946 069 

      
8 Következő időszakra elhatárolt támogatás 154 700 

      
9 Tárgyévben halasztott bevételekből feloldás 93 421 

      

10=4+7-8+9 Támogatás bevétel az eredménykimutatásban 3 896 180 
 
 
 
2. Az eredménykimutatásból a kapcsolt szakszövetségekkel elszámolt összegek 
 (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott 
halasztott bevételek)  
 
2019-ban nem volt ilyen tétel. 
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3. A társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése:  
 
2019.évben nem keletkezett társasági adóalapja a szövetségnek. 
 
4. A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, 
költségek és ráfordítások összege: 
 
A Szövetség saját tőke összege az előző évben negatív volt, a tárgy évben átfordult pozitívba. 
A saját tőke összegét jelentősen meghatározza a kapott támogatásokkal történő elszámolás, így 
azok könyvekben bevételként történő elszámolása. 2019.12.31.-én a mérlegben 6.761.071 eFt 
kapott támogatás szerepel támogatási előlegként a rövid lejáratú kötelezettségek között, mely 
összeg bevételként kerül majd elszámolásra a támogatással történő elszámolás megtörténtekor. 
 
 

IV. Tájékoztató kiegészítések 
 
1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása 
A tárgyévben a szövetség átlagosan 17 fő munkavállalót foglalkoztatott, a részükre kifizetett 
bérköltség 189.868 eFt, melyek bérjáruléka 35.390 eFt. 
 
2. A beszámoló aláírására jogosult személy   
dr. Wladár Sándor elnök (1025 Budapest, Pusztaszeri út 26.) 
 
3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai nem keletkezett ebben az évben. 
 
4. Beszámoló elkészítése 
A beszámolót Jeszenszkyné Bíró Mária (1028 Budapest, Attila u. 38.) állította össze. 
Mérlegképes könyvelői végzettségének regisztrációs száma: 139739 
 
5. Könyvvizsgálat 
A Magyar Úszó Szövetség könyvvizsgálója: 
Tóth József  
a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviseletében, illetve mint kamarai tag 
könyvvizsgáló (002555)  
Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A.   
Kamarai nyilvántartási szám: 000233 
 
6.1 A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai 
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel szövetségünk nem rendelkezik. 
 
6.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása 
(nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai 
veszélyességi osztályok szerint) 
Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat szövetségünk nem használ. 
 
6.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok 
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege: nem képeztünk 
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- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege: nem számoltunk el. 
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek 

várható összege: nem kalkuláltunk. 
 

7. A COVID-19 miatti rendkívüli gazdasági helyzet kapcsán a Könyvvizsgálói Kamara által 
előírt vizsgálatokat elvégezte a Szövetség és kijelentjük, hogy ezeknek nincs hatása a 2019. év 
beszámolójára.  

A MÚSZ álláspontja szerint a jövőbeni működés feltételei adottak, a vállalkozás folytatásának 
elve nem sérül. 

 
 
Budapest, 2020. szeptember 10. 
 
                                                                                     ____________________ 
              Szövetség vezetője 


