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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I VW-tlZ

szervezet neve:

Szinkronúszó Szövetség

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök 555 446

l. lmmateriáliS javak

ll. Tárgyi eszközök 555 446

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 7 oa3 3 627

l. készletek

ll. követelések 6 o77 3 843

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 996 -2L6
c. Aktív időbeli elhatárolások 22 23

ESZKÖZÖK ÖsszesrN 7 59c 4 096
FoRRASoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke -8 66€ -10 405

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 28E 2a6
l l. Tőkeváltozás/eredmény -2 905 -8 952

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -6 o47 -1 739
Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalékok

F, Kötelezettségek 16 256 14 501
HaIrasorolt kotelezettsegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 16 256 14 501

G, passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összrssru 7 590 4 096

Kitöltő v erzió:2,52,0 Nyomtatvány verzió:1,6 Nyo mtatva: 2ol3.o5,29 L5.52,52



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevekenyseg Vállalkozási teVékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző éV előző év
\elyesbítésÉ

tárgyéV

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
33 o7C 7 87E 33 07c 7 a7a

- tagdíj, alapítótól kapott
benzeteS 58€ 2 5t6 58€ 2 sLE

támogatások 6 778 709 6 778 709

- adományok

4. Pénzügyi műve|etek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 33 07( 7 a7t 33 07( 7 a7t

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 25 64l 7 a6É 25 64! 7 t6É

6. Anyagjellegű ráfordítások L9 o7i 7 362 19 073 7 362

7. Személyi jellegű ráíordítások 19 61] 2 09í 19 61] 2 09í

ebből_: vezető tisztségviselők
juttatasal 6 29€ 6 29€

8. Értékcsökkenési leírás 25C 1oÉ 25c 10€

9. Egyéb ráfordítások L7t L7E

10. Pénzüovi műveletek
ráforclítása'í'

szervezet neve:

Szi nkronúszó Szövetség

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtafuány verzió:1.6 Nyomtatva; 2013.05.29 75,52.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezeríorintban.
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osSzesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11_. Rendkívüli ráíordítások
5( 5(

B. ósszes ráíordítás
(6+7+8+9+ ]_0+]_ l_) 39 11,, 9 617 39 117 9 617

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adőzás előtti eredmény (A-B) -6 o4i -1 73§ -6 o41 -173E

1,2. Adóíizetési kötelezettsé g

D. Adózott eredmény (C-12)
-6 o41 -7- 73s -6 o4i -L739

1-3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)
-6 o4i -L739 -6 o4i -L739

Tájékoztató adatok

A. Központi költségVetési
támogatas

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo'gatás

C. Az Európai Unió stíukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározötí részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ]-996. évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva,
Könywizsgálói záradék

] lgen m Nem

szervezet neve:

szinkronúszó

Kitöltő verzió:2.52,0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013,05.29 t5,52.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

yár szi !rkf§§tt szó Szövetség

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: pád fejedelem Közterület jellege: F,J"---__-l

t----lHázszám:E-l Lépcsőhálz: |-1 Emelet: t----l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: Ed EB.|oloblrlEfl/lrloETd /m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirE/ffi{rl]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: rkovics Lajos

siervel§t tár$yévi közh*szndt revékenysé6le a Ksz.til 26§ ci 14. poHtja §Zeri!"rt; sport. ezen l)eíaii á
inkronúszás §portágb*n, Rrlagyarorsrás ierül€Ien irányitia. s.rerv€zi és eliellórzi a gxinkrotruszo
ortágbán íolyó tevékelrysÉget, nrint közhasznit tevékenysÉ§J€t" Kí_ilűn nregállapodás szerint résztvesz a

lNA áltál elisn}ert szakágák nelnzetközi spondiplomáciai tevékenységében. ellat a sporttörvéllyl)erl és az
yeb jogseabá!yokban meglratározcn állami sportíeladatokat, képviseli sportágának és tagiainak érdakeit,
amint ré§Et Ve§z a nemzetközi §port§rervezetek tevér€r,tységélren.

3.]_ Közhasznú tevékenység megnevezése: szinkronúszó soortáo múködtetése
3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: 22.

3,3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: éves kortól versenvszerű és hobbi
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

sparág iránt érdeklódöknek az egÉszsége§ életmód !,eh8tö§égénck biztositása. a sponá§J hazai
§ánák folyamato§ növelé§e, olimpi*i gportá§}étlt a magyar szinkronúszo §p§n },!erm.EetköEi

egítélésének javulása. az eredményas nemzetközi szerep§és íeltáteleiBek mBgteremtése,

Kitöltő verzió:2,52,0 Nyo mtatvány verzió:L.6 Nyomtatva: 2013.05.29 L5,52.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Magyar Szinkronúszó Szövetség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (I) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 33 07( 7 87t
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendélk'ezése szeri nti f elhásználásáró! szóló
1996. évi CXXV!, törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézióé Alapból nyújtott támog'afás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 33 07c 7 a7E

H. összes ráfordítás (kiadás) 39 117 9 517

l. Ebból személyi jellegú ráfordítás 19 61l 2 09€

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -6 o4i -1,73E

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző személvek száma
ía közértlekú önkőntes tevékónvséoről szőló
2oos. evi LxxXVll!, törvényn ek ór eg-fel el ően)

Erőfo rrás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesítése
lgen iVem

Ectv. 32, § @) a) KBl+B2y2 > 7.00o,0o0, - Ft] x tr
Ectv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=o] ! x
Ectv. 32. § @) c) [(l1+l2-AL-A2)/(Hl+H2)>-o,25] x n

T árs ad aI m i tám og atotts ág m utatói Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr x
Ectv, 32. § (5) b) [(J1-+J2)/(Hl+H2)>=g,5] ! x
ECtv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] tr x

Kitöltő v erziő:,2.52,0 Nyomtatvány verzió : 1,6 Nyomtatva: 2013.05.29 75,52,52
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