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1. Általános kiegészítések

1.1. A vállalkozás bemutatása
Működési forma: Egyesület
Alapítás, alakulás időpontja: 1998.04.07
Tevékenység kezdési időpontja: 2011.03.09.
Társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti
tevékenység
Társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye:
Harsányi Péter elnök
1044 Budapest, Csombárd u. 2.
A vezető külön díjazásban nem részesül.

1. A számviteli politika alkalmazása
1.1. Alkalmazott számviteli szabályok

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

1.2. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és
kötelezettségek,- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.

1.3. 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 - általában 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 üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
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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 e Ft, 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.

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 100 e Ft-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.

1.4. 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 100 e Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

1.5. Céltartalék-képzés szabályai

A HCSC Tenyésztők Egyesülete garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható,
jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint
képez.
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2.Elemzések
2.1. Adatok változása
1000HUF

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.
A.I.
A.II.

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

0
0
0

0
0
0

0
0
0

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

3 568
0

5 067
0

1 499
0

B.II.
B.III.

Követelések
Értékpapírok

0
0

0
0

0
0

B.IV.

Pénzeszközök

3 568

5 067

1 499

C.
D.
D.I.
D.II.

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0
3 568
3 499

480
5 547
5 413

0

0

480
1 979
1 914
0
0

D.III.

Tőketartalék

0

0

0

D.IV.

Eredménytartalék

3 029

3 499

470

D.V.

Lekötött tartalék

0

0

0

D.VI.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.VII.

Adózott eredmény

470

1 913

1 443

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

69

107

38

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

107

107

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

69

107

38

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

27

27

3 568

5 547

1 979

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

1000HUF
I.

Előző
időszak

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.
IV.

Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.
VII.

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Előző
időszak

Tárgyidőszak

3 685

4 694

Változás
%-ban
27,38

0

0

0.00

47
2 952

115
2 149

144,68
31,46

306

540

76,47

0
4

90
0

90,00
-100,00

470
0

1 915
0

307,44
0.00

0

2

0,00

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.
C.
X.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség

0
470
0

-2
1 913
0

0,00
307,02
0,00

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY

470

1 913

307,02
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2.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszközök
Immateriális javak

0,00
0,00

0,00
0.00

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

0,00
0.00

0,00
0.00

100,00
0.00
0,00

90,53
0,00
0,00

0.00

0.00

Pénzeszközök

100,00

90,53

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0.00
100.00

9,47
100.00

Előző időszak

Tárgyidőszak

0.00
0.00

0.00
0.00

Eredménytartalék

84,89

65,01

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

0.00
0.00

0.00
0.00

Adózott eredmény

Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok

Források (adatok %-ban)
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék

13,17

32,51

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek

0.00
1,94
0.00
0.00

0.00
1,98
0.00
0,00

Rövid lejáratú kötelezettségek

1,94

1,98

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

0.00
100.00

0,50
100.00

2.3. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet, mutatószámok)
3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítá
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat nem tartalmaznak.
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3.2. Mérlegen kívüli tételek
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.
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
A HCSC Tenyésztők Egyesülete 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.
3.3. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.
Tárgyi eszközök jelentős tételei
A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.
Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek
minősülő tétel nem szerepel.
3.4. Forgóeszközök
Készletek jelentős tételei
A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki adatában egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei
A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában következő évre vonatkozó
költség szerepel, értéke 480 e Ft.
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3.6. Saját tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.
3.7. Céltartalékok
Céltartalékok - várható kötelezettségekre
A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.
Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre
A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.
3.8. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes
törlesztése átsorolására nem került sor.
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki
tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek
bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

1. Rövid lejáratú kölcsönök

0

2. Rövid lejáratú hitelek

0

3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

9
20

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

78

Passziv időbeli elhatárolás jelentős tételei
A mérleg Passztív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában követkző időszakra szóló
bevétel szerepel, értéke 27 e Ft.szerepel
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Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
3.9. 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 nem talmaz.
3.10.Össze nem hasonlítható adatok
A HCSC Tenyésztők Egyesülete eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
3.11.Bevételek
Árbevétel jelentős tételei
Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki
tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek
bemutatásra:
Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Összeg
4 579

Alaptevékenység - tagdij

1 271

Kiállitás nevezési dij

1 046

Tenyésszemle, átirás, karakterteszt, egyéb tev.-hez kapcs.

1 516

Alomellenözrési dij

746

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi
adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Egyéb bevételek jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként – 115 e
Ft szerepel.
3.12.Ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek
bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
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Összeg
703
1 371
75
0

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki
tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül
bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok

Összeg
0
462
78

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.13.Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)
Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből
osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

4. Tájékoztató adatok
Az éves beszámolót, annak aláírására jogosult vezető Harsányi Péter elnök írta alá.
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal) rendelkezik.
Az éves beszámolót szerződés alapján
Lendvay Erika
reg.sz: 137266
Cím: 1188 Budapest, Podhorszky u. 72/A.
mérlegképes könyvelő állította össze.
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4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállaló nem volt. Személyi jellegű ráforditásként megbizási
szerződéssel küllembirói foglalkoztatás és kisegitő személyzet létszámának és javadalmazásának
bemutatása
Megnevezés
Fizikai dolgozók
Szellemi dolgozók
Állományon kívüliek
Összesen

Átlagos állományi
létszám ( fő )
0
12
11
23

Javadalmazás
(Eft)
0
256
133
389

4.2. Környezetvédelem
4.2.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

- Nemleges.

4.2.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása
- Nemleges.
(nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi
osztályok szerint)
4.2.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege
- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi,
- helyreállítási kötelezettségek várható összege
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- Nemleges.
- Nemleges.
- Nemleges
-Nemleges

