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2011.01.01-2011.12.31 közötti idıszak üzleti tevékenységérıl készült.
Jogszabályi háttérként a hatályos, 2000.évi C. Törvény a számvitelrıl, valamint a
hatályban lévı adótörvények szolgáltak.
A Társaság egyesületként mőködik.
A Társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziriák utca 26-32.
A Társaság adószáma: 19677079-2-42
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A Társaság könyveléséért és a beszámoló összeállításáért felelıs könyvelı: Lizákné
Kovács Anikó (született: Kovács Anikó Ildikó, PM engedély száma: 160357 1172
Budapest Érdem u. 35. A Társaság a tárgyidıszakról a számviteli törvénynek
megfelelıen egyszerősített éves beszámolót készít. Az egyszerősített éves beszámoló az
egyszerősített éves beszámoló mérlegébıl, eredménykimutatásából és kiegészítı
mellékletébıl áll. A Társaság a mérlegét és eredménykimutatását egyaránt a törvény
szerinti „A” változatban készíti el. A Társaság összköltség eljárással készíti az
eredménykimutatást.

A. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK
A Társaság a hatályos számviteli törvénynek megfelelıen készítette el számviteli
politikáját. Összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény által meghatározott
alapelveket. Ennek betartásával a Társaság beszámolója megbízhatóan és valósan mutatja
be a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét, valamint a jövıre vonatkozó terveit.
A számviteli politika szerint a mérlegkészítés idıpontja az üzleti évet követı március 15.
A Társaság kettıs könyvvitel keretében vezeti könyveit. A könyvelés során használt
fıkönyvi számlaszámokat és a számlákon történı gazdasági események magyarázatát a
számlatükör és a szöveges számlarend tartalmazza.
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Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a Társaság terv szerinti értékcsökkenéssel
csökkentett, terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, illetve terven felüli
értékcsökkenés visszaírásával növelt, nettó értéken jeleníti meg a mérlegben. Az
immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének kalkulációja és
elszámolása során kizárólag a lineáris leírást alkalmazza. A 100 eFt egyedi beszerzési
értéket el nem érı tárgyi eszközök aktiválásával egyidejőleg a Társaság egyösszegben
elszámolja az értékcsökkenést. Az egyes eszközök beszerzésekor, azok hasznos
élettartamuk alapján kerülnek tárgyi eszközként besorolásra, és kerül megállapításra a
leírási kulcs. A Társaság kizárólag lineáris leírást alkalmaz. Az immateriális javakról és
tárgyi eszközökrıl a Társaság folyamatos nyilvántartást vezet.
A követelések értékelése bekerülési áron történik, az év végi minısítés alapján elszámolt
értékvesztéssel csökkentve. Devizás tételek nem jellemzıek a Társaságnál. Amennyiben
mégis elıfordul, a devizás vevık bekerülési értékét a számla teljesítésének napján
érvényes, számlavezetı pénzintézet által közzétett devizaközép árfolyamon számítja.
A kötelezettségek között szereplı esetleges devizás kötelezettségek, valamint a
devizaszámlán megjelenı, illetve a valutapénztárakba kerülı összegek értékének
számítása, a devizás vevıkéhez hasonlóan, a teljesítés napján érvényes, számlavezetı
pénzintézet által közzétett deviza, illetve valuta középárfolyamon történik. Év végén a
mérlgefordulónapon érvényes valuta- és deviza középárfolyamokat alapul véve számítja
ki a Társaság az összevont árfolyamdifferenciát. Ha az összevont árfolyamdifferencia
jelentıs, akkor kerül könyvelésre. A Társaság akkor minısíti jelentısnek a különbözetet,
ha az meghaladja a tárgyévet megelızı év mérlegfıösszegének 2%-át, de legalább
500.000.- Ft.
A több üzleti évet érintı bevételeknek és ráfordításoknak a megfelelı üzleti évet érintı
eredményhez való kapcsolatát a Társaság aktív és passzív idıbeli elhatárolás számlákkal
oldja meg.
Saját tıke részeként a Társaság a tulajdonosok által jegyzett tıke összegét, a jegyzett de
be nem fizetett tıke összegét, a tulajdonosok által a Társaság rendelkezésére bocsátott
tıketartalék, a lekötött tartalék, az értékelési tartalék és az adott évi mérleg szerinti,
valamint az elızı évek eredményét – eredménytartalékként – mutatja ki.
Céltartalékot a Társaság a jövıbeni kötelezettségeire képezhet. A céltartalék képzése az
egyes évekhez kapcsolódóan, egyedileg történik.
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B. SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTÉSEK
B/I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Befektetett eszközök
A Társaság immateriális javak között szellemi termékként szoftvert mutat ki. A tárgyi
eszközök között a Társaság a mőködéséhez beszerzett eszközöket, valamint egy utánfutót
mutat ki.
A befektetett pénzügyi eszközök között a Vadászlap Kft.-ben szerzett 10%-os részesedés
került kimutatásra, 3.400 eFt értékben.
A tárgyi eszközök között a Társaság tevékenységét egy évet meghaladóan szolgáló
eszközök kerülnek kimutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenésének számításakor a Társaság kizárólag lineáris leírást alkalmazott.
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Társaságnak nincsenek.
A Társaság az alábbi leírási kulcsokat alkalmazza.
Vagyoni értékő jogok
33 vagy 14,5%
Szellemi termékek
33 vagy 14,5%
Bérelt ingatlan felújítás
6%
Irodai berendezések
33, 50 vagy 14,5%
Számítástechnikai berendezések
33 vagy 50%
Jármővek
20%
Készletek
A Társaság készletekkel nem rendelkezett.
Követelések
A Társaságnak a fordulónapon vevı követelései, adott elılegek és kölcsönbıl származó
követelések szerepelnek.
(Vevı követelések: 325 e Ft, egyéb követelések 135 e Ft, adó túlfizetésbıl eredı
követelés 1 834 e Ft.)
Pénzeszközök
A Társaság a mérleg fordulónapon 471 eFt készpénzzel, és 5.811 eFt számlapénzzel
rendelkezett.
Aktív idıbeli elhatárolások
Az aktív idıbeli elhatárolások között a Nulla Ft szerepelnek.
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Saját tıke
A saját tıke összege a fordulónapon 10.617, eFt volt
Céltartalékok
A Társaság céltartalékot nem képzett.
Kötelezettségek
A Társaság hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik.
A rövid lejáratú kötelezettségek a kiegyenlítetlen szállítói tartozásokat és az esedékes
adókötelezettségeket tartalmazzák.
Passzív idıbeli elhatárolás
A passzív idıbeli elhatárolások a 2012 évre befizetett tagdíjakat tartalmazzák.
Az egyes elhatárolásokhoz kapcsolódó magyarázatok az eredménykimutatás tételeinek
magyarázatánál találhatók.
B/II. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Üzemi (üzleti) eredmény
A Társaság a tárgyévben, nettó árbevételként 16.895 eFt-ot mutatott ki.
Aktivált saját teljesítményei a Társaságnak nem voltak.
Az egyéb bevételek között a magánszemélyektıl és az SZJA 1%-ból kapott támogatások
kerültek kimutatásra, 457 eFt összegben.
Az anyagjellegő költségek teszik ki az üzemi költségek legnagyobb részét. Az
anyagjellegő ráfordítások részletezése az alábbiakban található.
Anyagjellegő ráfordítások
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Közvetített szolgáltatások
Összesen:

eFt (2010.év)
3.665
13.514.
125
0
70
17.374
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eFt (2011.év)
3. 579
13.200
115
0
0
16.894

A személyi jellegő ráfordítások az év folyamán számfejtett, illetve a tárgyévet terhelı, de
az azt követıen számfejtett alapbéreket, valamint ezek járulékait, és az utazási
költségtérítéseket tartalmazzák.
Az értékcsökkenési leírás 758 eFt lineáris és egyösszegő értékcsökkenésbıl áll.
Az üzemi (üzleti) eredmény a fentiek alapján -3672 eFt veszteséggel zárt.
Pénzügyi mőveletek eredménye
A pénzügyi mőveletek eredményeként a Társaság kamatbevételbıl 352 eFt-ot realizált.
Rendkívüli eredmény
A Társaság a tárgyévben nem realizált rendkívüli eredményt.
A Társaság adózás elıtti eredménye így -3334 eFt.
A Társaság által realizált adózás elıtti eredményt nem terheli adófizetési kötelezettség. A
mérleg szerinti eredmény értéke -3334 eFt.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az átlagos statisztikai létszám 1 fı. A tárgyévben felmerült bérjellegő kifizetés összege
582 eFt.
A Társaság ügyvezetését 1 fı látja el. Az elnöknél és az ügyvezetınél kölcsön és
elszámolásra kiadott elıleg nincsen.
Az egyszerősített éves beszámoló aláírására jogosult személy.
Oláh Csaba

Budapest, 2012. május 24.

_________________________________
a vállalkozás vezetıje
(képviselıje)
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MUTATÓSZÁMOK
Vadászati Kulturális Egyesület - 2011.
Sorszám Megnevezés/Tartalom
1. Befektetett eszközök aránya

ElĘzĘ év
22,74%

Tárgyév
27,66%

312,39%

261,56%

352,74%

312,26%

2 513,69%

N.A.

0,70

0,78

2 181,44%

N.A.

N.A.

8 540,18

4,30%

0,00%

0,00%

0,00%

71,04%

72,34%

19,78%

13,63%

80,22%

86,37%

1,25

1,16

24,66%

15,79%

1,09%

2,84%

0,00%

0,00%

N.A.

N.A.

0,00%

0,00%

N.A.

N.A.

-2,64%

-31,40%

0,87

0,90

-0,03

-0,31

6 502,63%

2 548,14%

6 502,63%

2 548,14%

4 652,63%

1 890,83%

65,03

25,16

46,53

18,58

4 652,63%

1 858,45%

- 398,42%

-1 052,15%

- 398,42%

-1 052,15%

Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100

2.

EszközfĘcsoportok aránya
Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100

3.

Befektetett eszközök fedezete (saját tĘke lekötöttsége)
Saját tĘke / Befektetett eszközök * 100

4.

Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tĘke lekötöttsége)
Saját tĘke / Tárgyi eszközök * 100

5.

Eszközök fordulatszáma
Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz

6.

Tárgyi eszközök hatékonysága
Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100

7.

Készletek fordulatszáma
Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100

8.

Tárgyi eszközök aránya
Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100

9.

MĦszaki berendezések, gépek, jármĦvek aránya
MĦszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100

10.

Forgóeszközök aránya
Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100

11.

A források szerkezete
Idegen forrás / Források összesen * 100

12.

TĘkeerĘsség
Saját tĘke / Források összesen * 100

13.

TĘkemultiplikátor
Források összesen / Saját tĘke

14.

TĘkefeszültség mutatója
Idegen forrás / Saját tĘke * 100

15.

Kötelezettségek részaránya
Kötelezettségek / Források összege * 100

16.

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója
Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

17.

Saját tĘke növekedési mutató
Saját tĘke / Jegyzett tĘke

18.

Céltartalékok aránya
Céltartalékok / Források összege * 100

19.

Saját tĘke növekedésének mértéke (1)
Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tĘke * 100

20.

Saját tĘke növekedésének mértéke (2)
Mérleg szerinti eredmény / Saját tĘke * 100

21.

TĘke forgási sebessége
Értékesítés nettó árbevétele / Saját tĘke

22.

A tĘkearányos adózott eredmény
Adózott eredmény / Saját tĘke

23.

Likviditási mutató
Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100

24.

Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

25.

Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)
(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

26.

Likviditási gyorsráta
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek

27.

Készpénz likviditási mutató
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

28.

Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)
(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

29.

Dinamikus likviditás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

30.

Hosszú távú likviditási mutató
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100
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MUTATÓSZÁMOK
Vadászati Kulturális Egyesület - 2011.
Sorszám Megnevezés/Tartalom
31. Hitelfedezettségi mutató

ElĘzĘ év
1 850,00%

Tárgyév
657,31%

Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

32.

Átlagos vevĘ futamidĘ

31,86 nap

Átlagos vevĘállomány / Értékesítés nettó árbevétele

33.

Szállítók átfutási ideje

3,89 nap

Átlagos szállítói állomány / AnyagjellegĦ ráfordítások

34.

VevĘállomány aránya a szállítóállományhoz

5 380,00%

97,01%

1,36%

3,29%

1,09%

2,84%

-23,83%

-18,32%

N.A.

N.A.

-71,45%

-64,16%

-71,45%

-64,16%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

VevĘk / Szállítók * 100

35.

Eladósodottság mértéke
Kötelezettségek / Saját tĘke * 100

36.

Eladósodottság foka
Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100

37.

Nettó eladósodottság foka
(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tĘke * 100

38.

Adósságállomány fedezettsége
Saját tĘke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100

39.

Árbevételre vetített eladósodottság
(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100

40.

Rövid távú eladósodottság
(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100

41.

Adósságállomány aránya
Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tĘke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100

42.

A saját tĘke aránya
Saját tĘke / (Saját tĘke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100

43.

Értékesítés nettó árbevétele

79,00%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

44.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

79,00%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

45.

Exportértékesítés nettó árbevétele

0,00%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

46.

Exportarány

0,00%

0,00%

Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100

47.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

485,07%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

48.

Pénzügyi mĦveletek eredménye

86,89%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

49.

Szokásos vállalkozási eredmény

905,98%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

50.

Rendkívüli eredmény

0,00%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

51.

Adózás elĘtti eredmény

905,98%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

52.

Adózott eredmény

905,98%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

53.

Mérleg szerinti eredmény

905,98%

Tárgyév / ElĘzĘ év * 100

54.

Árbevétel arányos üzemi eredmény

-6,25%

-38,39%

-5,43%

-34,59%

-4,35%

-29,87%

Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100

55.

TĘkearányos üzemi eredmény
Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tĘke * 100

56.

Eszközhatékonyság
Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100
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