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TERVEZET 

2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 

 

I. Általános adatok 

 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság bemutatása 
 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban „Bizottság”) közhasznúsági 

nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. 

Tevékenységét 1989-ben kezdte meg, feladatait a sporttörvény határozza meg. 

 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredmény 

kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést, a hely és a kelet feltüntetésével a 

MOB elnöke és főtitkára köteles aláírni. 

 

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: a Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft. 

(nyilvántartási szám: 001874). Nevében eljáró könyvvizsgáló Szilágyi Dezső 

István, tagsági igazolvány száma: 004653. 

 

 

Számviteli politika 

 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság számviteli politikájának alapelve, hogy a 

Bizottság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét megbízhatóan és 

összehasonlíthatóan mutassa ki. 

A Magyar Olimpiai Bizottság a tárgyidőszakra vonatkozóan közhasznú 

egyszerűsített beszámolót készített, amelyben az eredmény kimutatást 

összköltség eljárással állította össze. 

A Magyar Olimpiai Bizottság költségeit csak költségnemenként vezeti az 5-ös 

számlaosztályban.  

Jelen beszámoló a 2012.01.01 - 2012.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel. 

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. 

A Bizottság a mérlegkészítés napját a számviteli politikájában a közhasznúsági 

jelentéssel foglalkozó közgyűlés időpontját megelőző 30. napon határozta meg. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott 

évet érintő hibák és hibahatások értékének összege előjelétől függetlenül eléri az 

adott év mérleg főösszegének 2 százalékát.  
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A már közzétett beszámolót az eredeti adatok változatlanul hagyásával, 

módosításokkal kiegészítve a társaság minden esetben ismételten közzéteszi, 

amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt jelentősebb hibák hatásaként 

a saját tőke legalább 20 százalékkal megváltozik. 

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési  ill. az előállítási 

költség. 

Az említett javak terv szerint 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 jószág 

erkölcsileg – piaci értékét tekintve – elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. 

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. 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 Magyar Olimpiai Bizottság a tárgyi eszközök és immateriális javak 

értékcsökkenési leírását általában lineáris leírási módszerrel, elsősorban a 

várható élettartam figyelembevételével állapítja meg. A mérlegben szereplő 

számítástechnikai eszközöket és szoftvertermékeket a társaság 3 év alatt írja le. 

A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a számviteli előírásoknak 

megfelelően kerül sor. 

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközök bruttó értéke a 

használatbavétellel egyidejűleg a bruttó értékkel egyező értékcsökkenési leírás 

az aktiváláskor elszámolásra kerül. 

A Magyar Olimpiai Bizottság a beszámoló készítése során minden számviteli 

alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. 
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II.  A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet 

alakulásának értékelése 

 

 

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

 

A korábbi évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát 

nem tárt fel. A mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.  

 

A Bizottság mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző év adatával. 

 

2012. évben a sportról szóló 2004. I. törvény (továbbiakban sporttörvény) 

valamint az év során módosított Alapszabály rendelkezései szerint a MOB 

kibővült szakmai feladatokat kezel. A feladatok ellátását a kibővített MOB Iroda 

látja el, melynek működéséhez vagyonnövekedés, illetve költségnövekedés 

kapcsolódik.  

  

 

1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 
 

 

A mérlegben szereplő immateriális javak nyitó bruttó értéke 1.606 eFt, 

tárgyidőszaki növekedés 19.273 eFt, tárgyévi záró bruttó értéke 22.205  eFt. A 

halmozott értékcsökkenés nyitó értéke 1.606 eFt, a tárgyidőszaki növekedés 

8.694 eFt, tárgyévi záró értéke 10.300 eFt. 

A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke 80.328 eFt, a tárgyidőszaki növekedés 

72.752 eFt, a záró bruttó érték 145.343 eFt. A halmozott értékcsökkenés az év 

első napján 62.548 eFt volt, a tárgyidőszaki növekedés 12.897 eFt, a tárgyévi 

záró érték 75.445 eFt. 

 

 

 

 

Bruttó érték változás bemutatása (eFt-ban) 

 

Időszak: 2012. Nyitó Záró 

Vagyoni értékű jogok 0 13.569 

Üzleti vagy cégérték 0 0 

Szellemi termékek 1.606 8.636 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 

Értékhelyesbítés 0 0 

Immateriális javak összesen: 1.606 22.205 
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Ingatlanok 0 154 

Műszaki berendezések, gépek  0 

Egyéb berendezések 80.328 145.189 

Tárgyi eszköz értékhelyesbítés 0 0 

Tárgyi eszközök összesen: 80.328 145.343 

Összesen: 81.934 167.549 

 

Halmozott tervszerinti értékcsökkenés bemutatása (eFt-ban) 

 

Időszak: 2012. Nyitó Záró 

Vagyoni értékű jogok 0 8.743 

Üzleti vagy cégérték 0 0 

Szellemi termékek 1.606 1.557 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 

Immateriális javak összesen: 1.606 10.300 

Ingatlanok 0 5 

Műszaki gépek, berendezések 0 0 

Egyéb berendezések 62.548 75.440 

Tárgyi eszközök összesen: 62.548 75.445 

Összesen: 64.154 85.745 

 

A tárgyidőszak végén befejezetlen beruházásként 2.413 eFt összegű 

telekommunikációs rendszert tartunk nyilván. 

 A Bizottság a beszámolási időszakban 916 eFt terven felüli értékcsökkenést 

számolt el. 

 

 

1.2. Készletek 

 

A készletek időszak végi záró értékét az évközben végrehajtott átszervezések 

során átvett készletek évvégi raktári új állománya képezi, mely a Héraklész 

sportruházatokból, sportfelszerelésekből, táplálék kiegészítőkből (6.698 eFt) 

illetve a FONESZ-től átvett könyvekből (1.212 eFt) áll. 

 

  

1.3. Aktív és passzív időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban) 

 

Bevételek: 

 

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele                                                   906  
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Ráfordítások: 

 

2013. évi biztosítás, előfizetési díj                                                            363  

Sportszövetségek adósságkonszolidációjának 

felméréséhez kapcsolódó költségek elhatárolása                                 37.465  

2013.évi AYOF repülőjegy első részlet                                                 4.000  

 

Összesen:                                                                                             42.734       

 

 

Passzív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban) 

 

Bevételek: 

 

Térítés nélkül átvett eszközök miatt                                                    52.624                        

2012. évben fel nem használt állami támogatások                            881.381  

 

Követelésként nyilvántartott bérleti díj óvadék elhatárolása                1.442  

      

  

Ráfordítások: 

 

2012. évre vonatkozó költségek                                                           3.267   

                                              

Összesen:                                                                                         938.714  

 

 

1.4 Saját tőke 

 

Az induló tőke az alábbi szervezetek beszámolási időszakban jogutódlással 

történt beolvadásával összefüggésben változott: 

 

Nemzeti Sportszövetség                                                              20. 000 eFt 

Wesselényi Sportközalapítvány                                                125. 000 eFt 

 

 

2.Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

 

Az eredmény-kimutatásban az adatok összehasonlíthatók az előző év adatával. 

A Magyar Olimpiai Bizottság vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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Közhasznú tevékenységének eredménye: 

 

Bevételek (adatok eFt-ban) 

   2012. évben befolyt költségvetési támogatás 

 

11.316.582 

NOB-tól, valamint MOB támogatóktól 

  kapott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások 

 

775.519 

Wesselényi Sportközalapítvány által átutalt pénzeszköz                 352.418 

Egyéb bevételek, kamatok, természetbeni 

támogatások 

 

126.856 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                   114.864 

   Összesen:                                                           

 
12.686.239 

   

  -    ebből a tárgyévben bevételként elszámolt 

 

11.752.234 

-    következő évre áthúzódó felhasználás, mely a 

  passzív időbeli elhatárolásban szerepel                                   

 

934.005 

   Ráfordítások (adatok eFt-ban) 

  
   Sportszövetségek, sportszervezetek, egyéb  

  partnerek támogatására felhasznált összeg 

 

9.588.068 

Anyagjellegű ráfordítások 

 

1.407.667 

Személyi jellegű ráfordítások 

 

546.940 

Értékcsökkenési leírás 

 

26.300 

Egyéb, illetve rendkívüli ráfordítások 

 

7.566 

   Összesen: 

 
11.576.541 

   

Tárgyévi eredmény (bevételi többlet):                                         175.693 

 

 

 

Jellemző mutatószámok 

 

 2012.  

Nyitó 

2012.  

Záró 

 % % 

Befektetett eszközök aránya 2,66 4,50 

Forgóeszközök aránya 94,03 

 

93,21 
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III. Tájékoztató adatok 

 

 

 

A Bizottság alkalmazottainak átlagos állományi létszáma 2012. évben 63 fő, 

statisztikai záró létszáma 76 fő volt. Az átlagos állományi létszám 37 fővel 

történt növekedését az év során történt átszervezések indokolják, mely létszám-

és feladatbővülések a MOB Iroda működési költségeit is jelentősen megemelték. 

 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság a sportról szóló 2004. I. Törvény 39§ (5) 

bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

A Bizottság beszámolójának aláírására Borkai Zsolt (9030 Győr, Fenyőszer utca 

18.) és Szabó Bence (1037 Budapest, Remetehegyi út 157.) jogosult. 

A könyvviteli szolgáltatásokat a MOB Iroda gazdasági szervezete látja el, 

könyvvitelért felelős és a beszámolót készítette: Juhász Erika főkönyvelő 

(Mérlegképes regisztrációs szám: 130180). 

 


