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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

 



I. Az Egyesület általános bemutatása  

  

 Civil szervezet neve:  Asahi Aikido Klub Sportegyesület  

 Székhelye: 4031 Debrecen, István út 29/ A. fsz./1. 

 Adószám: 18551178-1-09 

 Statisztikai számjel: 18551178-9319-521-09 

 Bírósági ügyszám: 0900/Pk.61887/1998  

 Alapítás időpontja: 1997.04.08. 

 A mérlegkészítés fordulónapja: 2019.12.31. 

 A gazdasági év: 2019.01.01-2019.12.31.  

 

A társaság képviseletére jogosult személy, aki a beszámolót jogosult és köteles aláírni:  

 Név: Oláhné Szabó Márta (egyesület elnöke) Lakcím: 4031 Debrecen, István út 29/A. fsz. 1.  

  

Az egyesület célja: Tagjainak és minden egyéb érdeklődőnek hozzásegítése ahhoz, hogy egy 
hagyományos japán harcművészet, az aikido fizikai gyakorlásán keresztül megtalálják szellemi és 
fizikai létük összhangját, egészségük megőrzését és a rendszeres testmozgás következtében a 
betegségek megelőzését. 

 

 

II. Számviteli politika bemutatása  

  

Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet (Ectv. 27.§. (2) bekezdése) magyar nyelven, és egyszerűsített 
éves beszámoló készítésére kötelezett.   

  

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:   

- mérleg - eredmény-kimutatás - kiegészítő melléklet és - közhasznúsági melléklet  

  

Az Egyesület a mérleget a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint előírt 
tagolásban készíti el. Az Egyesület az eredmény-kimutatást a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklete szerint készíti el.  

  

 



A számviteli alapelvek érvényesülése:  

  

A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítania kell a (teljesség, valódiság, világosság, 
következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az 
időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség — 
haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.  

  

Ennek teljesülése érdekében az Egyesület: a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a 
kettős könyvvitelt és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, a számlarendjében 
csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza.  

  

Az Egyesület a beszámolási évben a számviteli politika körébe tartozó tényezőkben nem hajtott végre 
(pl. vagyonra, eredményre) érdemleges hatással járó módosítást. 

Az ellenőrzés során feltárt hibákat akkor minősítjük jelentősnek, ha a feltárt hibák és hibahatások 
együttesen meghaladják az ellenőrzött év mérleg főösszegének az 5 %-át, illetve megbízható, valós 
képest befolyásoló lényeges hibának azt tekintjük, ha az a saját tőke 20 %-át meghaladja. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési értéken kerülnek 
nyilvántartásra. A terv szerinti értékcsökkenési leírás költségként való elszámolása évenként, lineáris 
módszer alkalmazásával történik. A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök 
a használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra. 

 

  

III. Az Egyesület eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése  

  

1. Tárgyi eszközök: Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik. A 100 
e Ft alatti eszközök használatbavételkor költségként elszámolásra kerültek.   

  

 Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása  /adatok e Ft-ban 
________________________________________________________________________    
Megnevezés                       Nyitó érték         Növekedés        Csökkenés         Záró érték    

Műsz. gépek, ber., járm.       125                           0                     0                        125        
______________________________________________________________________  

ÖSSZESEN:                               125                           0                     0                       125                     

  

 

 



          Halmozott értékcsökkenés állományváltozása /adatok e Ft-ban/ 
__________________________________________________________________________     
Megnevezés                Nyitó érték           Növekedés          Csökkenés        Záró érték   

Műsz. gépek, ber., járm.   125                        0                            0                        125 
__________________________________________________________________________  
ÖSSZESEN:                           125                        0                            0                        125  

  

 2. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 189 eFt/ 

Tartalmazzák az Egyesület házipénztárában 12.31-én meglévő forint értékét  (145 eFt), a 
bankszámláján 12.31-én meglévő forint értéket (44 eFt). 

3.  Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 189 eFt/      

összetétele eFt-ban: 

- induló tőke(jegyzett tőke): 46   

 - tőkeváltozás:     132  

- tárgyévi eredmény:  11  

 

Az  alapcél szerinti tárgyévi eredmény 11 eFt nyereség,  vállalkozási tevékenysége az Egyesületnek 
2019 évben nem volt. Az Egyesület készletekkel, követelésekkel, kötelezettséggel nem rendelkezik. 

 

IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:  

  

1. Bevételek bemutatása(eFt):                                                                                                                                                                                

Alapcél szerinti bevételek: 

- tagdíjak:                         982          

 - adó 1%:                         126 

Összes bevétel:            1.108  

Alapcél szerinti bevételek adó 1%-ból (126 e Ft) és tagdíjakból (982 eFt) származnak. 

 

2.  Ráfordítások bemutatása (eFt): 

       Alapcél szerinti ráfordítások: 

 - anyagjellegű ráfordítások:   1.097 

Összes ráfordítás:                     1.097   

  



  

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása: legjelentősebb része a tornaterem bérleti díj, ezen kívül banki 
költség, könyvelési díj, irodaszer és egyéb szolgáltatások tartoznak az anyagjellegű ráfordítások közé. 

2019. évi tárgyévi eredmény: 11 e ft nyereség. 

 

V. Egyéb kiegészítő adatok    

Az Egyesületnél munkabér nem került kifizetésre, a vezető tisztségviselők részére személyi 
jellegű kifizetés nem történt. 

Az Egyesület 2019. évben támogatásban az adó 1%-ból részesült. 

Az Egyesület 2019. évben nem nyújtott támogatást. 

Az Egyesület a számviteli szolgáltatások elvégzésével külső, mérlegképes könyvelőt bízott meg.  

 

 

Debrecen,  2020.09.09. 

                                                                                                        

  

 

  

 

 

 


