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1. A szervezet bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Magyar TáncSport Szakszövetség létrehozásának célja a magyar táncsport, mint közhasznú 
tevékenység népszerűsítése, valamint az, hogy a táncsportot a jogszabályokban, az 
Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, irányítsa és 
ellenőrizze a táncsportban folyó tevékenységet, közreműködjön a jogszabályokban meghatározott 
állami sportfeladatok ellátásában, képviselje sportágának és tagjainak érdekeit, részt vegyen a 
nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában 
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Magyar TáncSport Szakszövetség 
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. 

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Magyar TáncSport Szakszövetség számviteli politikájában olyan változás nem 
történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.4. Beszámoló formája és típusa 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan a kettős 
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
készíti. 
Az eredmény megállapításának módja az előző üzleti évhez hasonlóan összköltség eljárás. 
A Magyar TáncSport Szakszövetség az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget 
a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint állította össze. 
A Magyar TáncSport Szakszövetség az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban az 
eredménykimutatást a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint állította össze. 

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja 

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31-e, a mérlegkészítés 
választott időpontja a fordulónapot követő év március 31. A megbízható és valós kép 
bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti 
évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, 
körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza. 

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített 
beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő 
devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban 
nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek 
esetében jelentős összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó 
összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 
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2.8. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem 
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget 
meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.9. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek - kivéve a beszámoló pénzneméért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek 
és ráfordítások átszámítása a beszámoló devizanemére egységesen az MNB devizaárfolyamán 
történik. 
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak 
hatásain túl - nem változott. 

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. 
Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 
 
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 
 
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 200 eFt vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást 
tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, 
ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem 
haladja meg a 200 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 
200 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 
 
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások 
az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.11. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. 
Jelentősnek minősül a könyv szerinti érték 10%-át meghaladó különbözet. 

2.12. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános 
szabályok szerint történik. 
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2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Magyar TáncSport Szakszövetség az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a 
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.14. Valós értéken történő értékelés 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván 
élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés 
értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési 
különbözetet nem tartalmaz. 

2.15. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok – 
amennyiben felmerülnek – költségként számolandók el. 

2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével 
nem kíván élni. 

2.17. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel 
megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő 
készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a 
legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra. 

2.18. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek – amennyiben előfordulnak – a mérlegben az egyedi tényleges 
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.19. Céltartalék-képzés szabályai 

A Magyar TáncSport Szakszövetség az egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, 
jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint 
képez. 

2.20. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 
döntések miatt módosítás nem történt. 

2.21. Értékelési szabályok más változásai 

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben 
a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
jelentős módosítás nem történt. 

2.22. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest 
nem változtak. 

2.23. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt 
szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.24. Önköltségszámítás szabályai 

Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik. 
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3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 

Vagyoni helyzet elemzése 
Mutatók Előző év Tárgy év T/E % 

Vagyonstruktúra 
(Befektetett eszközök/Összes eszköz) 

7,5% 3,3% 44% 

Kötelezettségek részaránya  
(Kötelezettségek/Mérleg főösszeg) 

199% 83% 42% 

 
Pénzügyi helyzet elemzése 

Mutatók Előző év Tárgy év T/E % 
Likviditási mutató I. 
(Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.) 

46% 117% 254% 

Likviditási mutató II. 
(Forgóeszközök-Készletek/Rövid lejáratú köt.) 

36% 110% 306% 

 
Jövedelmezőség alakulásának elemzése 

Mutatók Előző év Tárgy év T/E % 
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény 
(Adózás előtti eredmény/Összes árbev.) 

0,01% 19% 1900% 

 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A Magyar TáncSport Szakszövetség mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 
minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Magyar TáncSport Szakszövetség pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges 
kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a 
számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és 
megállapodások nincsenek. 
 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A Magyar TáncSport Szakszövetség eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások 
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

 

5.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 
minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan 
korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 
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6. Tájékoztató adatok 
 

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A Magyar TáncSport Szakszövetség könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló által felszámított 
díj: 150.000 Ft, mely az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 

6.2. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő. 
 


