2019. évi gazdasági beszámoló

2019. évi pénzügyi év értékelése
A 2019. év fontosabb januári nyitótételei a következők voltak:
- Házipénztár

815.160 Ft

- Bankszámlán

393.462 Ft

2019 december 31.-én, az év végi zárásnál az alábbi egyenlegek voltak (a 2020-as
évet az alábbi tételekkel nyitottuk):
- Házipénztár

4.173 Ft

(A felhalmozódott kintlévőségek egy része a pénztáron keresztül lett kivezetve a
könyvelésből. A megmaradt kintlévőségek a következő években lesznek a pénztáron
keresztül rendezve.)
- Bankszámlán

12.218.390 Ft

- Be nem folyt bevételek egyenlege

217.400 Ft

- Ki nem fizetett beszállítók egyenlege

1.065.093 Ft

- Bevételek

32.113.829 Ft

- Napi költségek

20.855.538 Ft

A napi költségek (általános működési költségek) tartalmazzák a telefon, a posta, a
belföldi és külföldi szállások, az edzőtáborok, az egészségügyi szolgáltatások,
versenybírói díjak, könyvelői díj, irodai szolgáltatások, az MSJJSZ által fizett tagsági
díjak, valamint versenyekkel kapcsolatos költségeket.
Az EMMI által biztosított működési támogatás mértéke 2019-re nézve 8.736.687 Ft
(száma EMMI 9661-3/19.) volt. A támogatás elszámolását külön kimutatásban
szerepeltetjük.
A 2020-as év első hónapjaiban a kintlévőségek, mind bevételi, mind kiadási
szempontból rendezésre kerültek.
A bevételeink 2019.-ban kategóriánként:
Tagdíjakból
Sportfelszerelésből
Nevezési díjból
Regisztrációs díjból
Részvételi díj
EB-re befizetett díjakból
Szállás utazás visszatérítésből
EMMI támogatás, pályázatok

345.000 Ft
250.000 Ft
4.834.316 Ft
883.100 Ft
516.576 Ft
633.600 Ft
5.281.620 Ft
19.368.331Ft
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Napi kiadásaink kategóriánként :
Anyag, árubeszerzés/irodaszerek, egyéb
179.501 Ft
anyagok/
Igénybe
vett
szolgáltatások/telefon, 20.240.373 Ft
edzőtábor költségei, külföldi szállás,
számítástechnikai
szolgáltatások,
versenybírói költségtérítés, versenyek
költségei, tagsági és nevezési díjak,
oktatás, irodai szolgáltatások, és két
támogatás:
-EMMI támogatás /9661-3/19
Egyéb szolgáltatások/ bank költség, /

202.493 Ft

A 2019-es elszámolásunkban a tárgyi eszközök között szerepeltetnünk kell 5
évig a 2018-ban, EMMI támogatás terhére vásárolt tatamikat és 2 db monitor
vásárlás költségét, melyek összértéke 3.048.000 FT volt.
monitor vásárlás
tatami 200 Db

48.000 Ft
3.000.000 Ft

A tárgyi eszközeink értékcsökkenéssel együtt számított értéke /tatamik,
monitorok, nyomtató/:
116.967 Ft

A 2019-es évet 10.209.183 Ft nyereséggel zártuk papíron, ám ez tartalmazza a
sikeres EMMI pályázati (Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja)
összegeket, melynek elszámolása 2020-ban esedékes. A pályázati időszak nem
igazodik a naptári évfordulóhoz, a fent megjelölt összeg meghatározott sportszakmai
célokra használható csak fel.
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