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1. Számviteli beszámoló
Mérleg forduló napja: 2009. december 31.

A számviteli politika fő vonásai
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel
szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány
rendeletben ( a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint.
Az 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy
összegben számolja el.
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.
Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.

Adózási sajátosságok
A vállalkozás az általános forgalmi adónak alanya.
A társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységeit, a közhasznú tevékenységeknek alárendelve,
kizárólag kiegészítő jelleggel azt nem veszélyeztetve a közhasznú tevékenység elősegítése
érdekében folytatja.
A társaság a vállalkozása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, illetve az Alapító
részére nem fizeti ki, azt az Alapító Okirat IV. pontjában meghatározott tevékenységeire fordítja.
Az üzletszerű tevékenységből realizált eredményt a közhasznú tevékenység gyakorlása érdekében
köteles felhasználni.

Eszközök és források
Befektetett eszközök
A befektetett eszközök 2009. évi záró állománya 29 500 eFt.
A tárgyévben a számítástechnikai berendezések, irodai bútorok, irodai eszközök, és
sportfelszerelések kerültek beszerzésre. Az tárgyévben beszerzett eszközök bekerülési értéke
1.900 eFt.

Forgó eszközök
Pénzeszközei értéke 2009. december 31.
Házipénztár záró egyenlege:
1 011 eFt
Bankszámla záró egyenlege:
29 435 eFt
A követelések között szerepel behajthatatlan követelés, melynek összege 77 eFt.
Követelések között szerepel 15 134 eFt összegű elismert követelés, mely összeget nő a
kötelezettségek „T” egyenlegével: 7 011 eFt-tal, így összesen: 22 145 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor.
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Eredmény, likviditás
A tárgyévi közhasznú eredmény 5 346 eFt.
A vállalkozás tárgyévi, lejárt határidejű kötelezettsége 34.740 eFt, melynek túlnyomó részét a
szakosztályok részére bérelt termek bérleti díja teszi ki.
A vállalkozásnak Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.

Céltartalékok
A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek értéke a következő:
Szállítói kötelezettség
34 740 eFt
Egyéb kötelezettség
11 843 eFt
Összesen
46 583 eFt
Adófizetési kötelezettség a december havi munkabér kifizetésével kapcsolatos határidőn belüli
kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolás
Értéke 2. 262 eFt, amely az ügyvezető 2009. évi prémiuma.

Tárgyévi eredményt meghatározó tételek
Kapott támogatások (2009.12.31-ig teljesített)
Munkaügyi Központ
Önkormányzat
NUPI-USI támogatás
Szponzori támogatás
Bérleti és lízingdíj
Szakosztályok bevételei
Uszodai bevétel
Egyéb bevétel
Összesen

1 657 eFt
157 006 eFt
13 952 eFt
5 000 eFt
1 499 eFt
24 695 eFt
14 267 eFt
338 eFt
218 414 eFt

Egyéb bevételek
Egyéb bevételek között mutattuk ki a kamatbevételekből származó 13 eFt bevételt.
Személyi jellegű kifizetések
A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2009-ben 24 fő volt. Valamint voltak megbízási
szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók is. Részükre 53 278 eFt munkabér került kifizetésre.
Ennek járulék vonzata 15 721 eFt volt.
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A tevékenységgel kapcsolatban, 5 174 eFt személyi jellegű kifizetés történt, amely bérlettérítés,
étkezési utalvány, saját gépkocsi használat költségtérítése, reprezentációs költség.
Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások költségei
Összesen

13 380 eFt
106 802 eFt
120 182 eFt

Igénybevett szolgáltatások túlnyomó része a versenyzők szállítási;-étkezési;-szállás költségei.
A vállalkozó edzők megbízási díjai. A terembérleti díjak.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2009-ben a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft működésének fenntartásához normatív
költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása
A tárgyévi beruházási kiadások értéke 1 900 eFt volt. A vállalkozás a tulajdonában lévő eszközeit
kizárólag cél szerinti tevékenységéhez használja. A befektetett eszközök könyv szerinti értéke
29 500 eFt.

4. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól
kapott támogatások
Munkaügyi központ
NUSI-UPI támogatás
Önkormányzati támogatás
Összesen

Ft
Felhasználás módja
1 657 eFt Munkabér kifizetés
13 952 eFt Utánpótlás versenyeztetése, felszerelések
157 006 eFt Működési költségek
172 615 eFt

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft ügyvezetője Kun Attila, tevékenységét
munkaviszony alapján végzi.
E munkájára tekintettel 2009-ben kifizetett munkabér összege: 2.900 eFt.
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6-7. Mérleg –eredménylevezetés
Statisztikai számjel vagy adószám:14632853-2-05
A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft

A társadalmi szervezet, köztestület címe: 3515 Miskolc, Egyetem út 2.
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2009. év
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év(ek)
helyesbítései

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

B.

C.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

0
0
0

0
0
0

29 500

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

0

0

52 591

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

82 091

0

0

33 246
27 900

29 500

22 145
30 446

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját Tőke
I. Induló tőke / Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
Értékelési tartalék értékelési tartaléka
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti eredmény

5 346

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III: Rövid lejáratú kötelezettségek

0

Passzív időbeli elhatárolások

0

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0
0

46 583

46 583
2 262
0

82 091
5

Statisztikai számjel vagy adószám:18464874-1-06
A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft

A társadalmi szervezet, köztestület címe: 3515 Miskolc, Egyetem út 2.
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése
2009. év
adatok EFt.ban

Előző évi
01
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktívált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
Visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Értékvesztés
A. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
Értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Értékelési különbözet
B. Pénzügyi műveletek eredménye
C. Szokásos vállalkozási eredmény
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény
E. Adózás előtti eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény
Mérleg szerinti eredmény

Tárgyévi
26 643
199 818
123 628
74 173
4 298
17 824
0

6 538
13

0
0

13
6 551

0
0
0
0
0

0
6 551
1 205
5 346
5 346

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámoló
Gazdálkodásunk szabályozottsága, az érdekeltségi és motivációs rendszerek gazdasági társaságok
szemléletében és eszközrendszere szerinti működtetésének következtében hosszútávon várható és
elvárható a MISI Nonprofit Kft önfenntartó, önfejlesztő és egyúttal egyensúlyos működése.
A közhasznú társasági forma lehetővé és kizárólagossá teszi, hogy a megtermelődő források csak
az alapító által elfogadott és meghatározott közhasznú cél megvalósítására kerülnek
felhasználásra.
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A mai gazdasági-társadalmi körülmények között a sport különös szerepet és jelentőségek kap, sok
felnőtt és fiatal számára az érvényesülés, a kiemelés szinte egyetlen lehetőségét, mintegy belépőt
egy jobb, kulturáltabb, emberibb életbe. Ehhez szeretne segítséget nyújtani a MISI azzal a 3 fajta
tevékenységgel.
Miskolc városának sportutánpótlás képzése 14 sportágban, egyesületi típusú Sportiskolaként.
Továbbra is az utánpótlás-nevelés a fő profilunk, szoros együttműködésben a miskolci
sportegyesületekkel.

Ma már elmondható, hogy mind a 14 sportágban vannak országosan ismert és elismert
sportolóink. A MISI-ben évente kb. 10.000 edzést tartanak 40 helyszínen. A versenyzők kb. 1.200
mérkőzésen, versenyen vesznek részt.
2010. márciusáig 300 országos bajnoki címet és sok száz érmet és helyezést szereztünk, főleg
atlétika, birkózás, judo, úszás, kajak-kenu sportágakban. Labdajátékokban dobogóra állhattak
csapataink országos bajnokságokon kosárlabdában, kézilabdában, jégkorongban, röplabdában.

2009. október óra Miskolc legújabb-legmodernebb sportlétesítménye a Városi Sportuszoda a MISI
berkein belül kezdte meg működését, kiszélesítve ezzel városunk vízisportjának lehetőségeit. A
sportuszodában az 50 méteres versenymedence mellett 25 méteres tanmedence is található.
Az uszoda kiválóan alkalmas úszó-, szinkronúszó versenyek, vízilabdakupák megrendezésére,
valamint ideális helyszínt biztosít edzőtáborokhoz is.
A kötelező úszásoktatás mellett a MISI folyamatosan indít úszásoktatási tanfolyamokat. Célunk,
hogy a napi igénnyé váljék a rendszeres mozgás, úszás.
Azok a fiatalok, akik nem szeretnének versenyszerűen úszni, szakképzett edző irányítása mellett
tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt.
Miskolcon a Diósgyőri városrészben a DVTK stadion szomszédságában található a Miskolc
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Kezelésében működő Diósgyőri Tanuszoda.
Hosszú évekig egyedüli fedett létesítményként próbált megfelelni a közönség, a kötelező iskolai
úszásoktatás, az iskolai tömegsport és versenysport sokrétű és nagy terhelést jelentő igényeinek.
A kötelező iskolai úszásoktatás keretében az iskolai tanév teljes időtartama alatt szakképzett
úszásoktatók végzik a meghatározott terv szerinti turnusokban érkező tanulók úszásoktatását.
A környező általános iskolák közül több tart rendszeresen uszodai testnevelésórákat, úszás
tömegsport foglalkozásokat, amelyeken az érintett intézmények testnevelő tanulóik életkorának és
fizikai képességeinek megfelelő képzés keretében tökéletesítik a gyerekek úszástudását.
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Miskolc MJ Város Önkormányzata 2009. júniusi közgyűlésén hozott 139/31.739/2009.sz,
határozata alapján a kötelező iskolai úszásoktatást 2009. szeptember 01-től a MISI irányítja és
koordinálja.
Miskolc Város Önkormányzata és a MISI fontos feladatának és céljának tekinti, hogy az alsó
tagozat befejezésére a gyermekek megtanuljanak úszni.

Miskolc, 2010. május 20.

………………………………
ügyvezető
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