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MÉRLEG 
(adatok ezer forintban) 

 Előző év 
Előző év 

helyesbítése 
Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 1 706  3 184 

I. Immateriális javak    

II. Tárgyi eszközök 287  184 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 419  3 000 

B. Forgóeszközök 28 476  39 539 

I. Készletek    

II. Követelések 12 351  24 601 

III. Értékpapírok    

IV. Pénzeszközök 16 125  14 938 

C. Aktív időbeli elhatárolások 992  293 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31 174  43 016 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 17 091  20 704 

I. Induló tőke/jegyzett tőke    

II. Tőkeváltozás/eredmény 16 092  17 090 

III. Lekötött tartalék    

IV. Értékelési tartalék    

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 

-1 750  648 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 

2 749  2 966 

E. Céltartalékok    

F. Kötelezettségek 13 121  21 622 

I. Hátrasorolt kötelezettségek    

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 121  21 622 

G. Passzív időbeli elhatárolások 962  690 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 31 174  43 016 

 
 
 

Kőszárhegy, 2020. június 10. 

 
 

__________________________________ 
Dr. Szieberth Dénes 

Elnök 
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 
(adatok ezer forintban) 

 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év 
előző év 

helyesbítése 
tárgyév előző év 

előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év 
előző év 

helyesbítése 
tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 14 146  10 933 11 210  13 902 25 356  24 835 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

         

3. Egyéb bevételek 2 597  2 100 2  5 2 599  2 105 

ebből:          

- tagdíj 1 810  915    1 810  915 

- alapítótól kapott befizetés          

- támogatások 787  1 180    787  1 180 

ebből: adományok          

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

  3 139  3 139  6 

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 16 743  13 036 11 351  13 910 28 094  26 946 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 

         

5. Anyagjellegű ráfordítások 13 144  8 355 8 106  9 811 21 250  18 166 

6. Személyi jellegű ráfordítások 4 774  2 149   161 4 774  2 310 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

255      255   

7. Értékcsökkenési leírás 103     103 103  103 

8. Egyéb ráfordítások 472  1 883 224  550 696  2 433 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

  1      1 

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 

18 493  12 388 8 330  10 625 26 823  23 013 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

         

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 

-1 750  648 3 021  3 285 1 271  3 933 

10. Adófizetési kötelezettség    272  319 272  319 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -1 750  648 2 749  2 966 999  3 614 



Magyar Kukorica Klub Egyesület 
07-02-0002144 

Egyszerűsített Éves Beszámoló 

Az adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. 

 

Kiegészítő Melléklet 

A szervezet bemutatása 
 
Neve     Magyar Kukorica Klub Egyesület 
Székhely e    8152 Kőszárhegy, Kazincy F. u. 12. 
Nyilvántartási száma   07-02-0002144 
Adószáma    18498150-2-07 
A beszámoló aláírója   Dr. Szieberth Dénes elnök 
Könyvvizsgálatot végezte   könyvvizsgálatra nem kötelezett 
 
Alapcél szerinti, tárgyévben ténylegesen végzett tevékenységei. 

Kukorica hibridek gazdasági teljesítményének vizsgálata. Ennek keretében szervezett termésverseny, ahol mind a termelők, mind  a 
nemesítők, vetőmag-előállítók- és forgalmazók számára adott a lehetőség hivatalos sztenderdek mentén történő összehasonlító 
megmérettetésre, a minőségi tulajdonságokról, különböző valós termelési-művelési körülmények közötti teljesítőképességről további 
ismeretek megszerzésére, mely információk mind a termelők fajtaválasztását, mind a forgalmazók döntéseit meghatározhatják. 

Terméstanúsítás során információkutatási és -szerzési céllal, saját kidolgozott módszertan szerint végig kísérjük a bejelentett 
kísérletek és demonstrációs fajtasorok termesztését, majd a betakarítás során képzett ellenőrök felügyelete mellett rögzített és általuk 
igazolt és hitelesített adatok felhasználásával tanúsítjuk a mért kísérleti parcellák termés és minőségi adatait. 

Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódó adatok, információk 
 
Szvit 96. § (3a) 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása az éves beszámoló nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az arab számmal jelölt 
tételek összegét, azok tartalmát külön-külön be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősnek minősülnek.  

 
Jelentősek az eredménykimutatás azon tételei, melyek az összes bevétel 50%-át elérik, illetve a mérleg azon tételei, melyek a 
mérlegfőösszeg 50%-át elérik. 

Az eredménykimutatás jelentős és kiemelt tételei 
Vállalkozási tevékenység árbevétele: 13902 EFt fajtakísérleti megbízások – kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások értéke 8266 EFt 
Alapcél szerinti tevékenységek árbevétele: 10933 EFt 
Tagdíjak: 915 EFt 
Kapott támogatások: 1180 EFt 

A mérleg jelentős és kiemelt tételei:  

Követelések: 24601 EFt, melyből vevőkövetelés 20575 EFt 

Kötelezettségek 21622 EFt, melyből szállítói tartozás 20468 EFt 
 
Szvit 88. §  (4) 
A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert, annak főbb jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat és az 
értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti 
évtől eltérő – eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat. 

 
A beszámoló összeállításánál alkamazott szabályrendszert a Számviteli törvény [2000. évi C. tv.] és a 479/2016. Kormányrendelet 
tartalmazza. A számviteli alapelvektől és a törvény egyéb előírásaitól a társaság nem tér el. 
Az Egyesület, élve a törvényi lehetőségekkel, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg fordulónapja december 31-e, a 
mérlegkészítés időpontja április 20. 

A befektetett eszközök értékelése egyedileg történik, a bekerülési, illetve aktiválási érték a Számviteli tv. 47.§-a szerint kerül 
meghatározásra. A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek értékelésre, a készlet mozgások FIFO módszerrel kerülnek 
elszámolásra. Saját termelésű készletekkel nem rendelkezünk. 

A követelések és források értékelése a Számviteli tv. előírásainak megfelelően történik. 

A valutás és devizás tételek mozgásainak elszámolása év közben a számlavezető hitelintézet deviza eladási árfolyamán történik, az 
eszközök és források év végi (át)értékelés az MNB december 31-én érvényes devizaárfolyamán történik. 

Az értékcsökkenés elszámolása általában évente egyszer történik, bruttó érték alapján, lineáris módszerrel. A 100 ezer forint egyedi 
értéket meg nem haladó, kisértékűnek tekintett eszközök [immateriális javak, tárgyi eszközök] értékcsökkenése egy összegben kerül 
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elszámolásra. A 200 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó eszközök – egyedi megtélés alapján – két egymást követő évben, 
időarányosan kerülnek leírásra. 
 
Szvit 88. § (4a) 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, 
azok jellegét. 

 
Kivételes nagyságú bevétel, illetve költség, ráfordítás az az egy szerződésből (gazdasági eseményből) eredő bevétel, illetve költség, 
ráfordítás, amely meghaladja az adott évben elszámolt összes bevétel, illetve költség és ráfordítás együttes értékének 50%-át. A 
keretszerződés alapján alapján történő teljesítések nem összevonandóak. 
Kivételes előfordulású bevétel, illetve költség, ráfordítás az, amely az üzletszerű működéshez szorosan nem kapcsolódik, a rendszeres 
üzletmeneten kívül esik, bekövetkezése eseti jellegű és értéke a kivételes nagyságú bevétel, illetve költség, ráfordítás alsó értékének 
1/5-ét meghaladja. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, illetve költség, ráfordítás nem merült fel. 
 
Szvit 88. § (5) 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt – a mérlegben, 
az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő – hatását, évenkénti megbontásban. 

 
Jelentős összegű a hiba, ha a Számviteli tv. 3. § (3) 3. pontjában foglaltak szerint a mérlegfőösszeg 2%-át, de legalább 1 millió forintot 
eléri. 
Tárgyévben hiba feltárására nem került sor. 
 
Szvit 88. § (8) 
Ha e törvény, illetve más jogszabály előírása szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező, akkor  
a)  erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell, továbbá 
b) a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a 
könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.  

 
Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, könyvvizsgálóval megbízást nem kötött tárgyév vonatkozásában. 
 
Szvit 89. § (4) 
b)  A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és 
kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés 
feltételei egyidejű közlésével. 

 
Az egyesület vezető tisztségviselőnek, elnökségi vagy felügyelő bizottsági tagnak nem folyósított előleget vagy kölcsönt. 
 
Szvit 89. § (6) 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek 
lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Ennek során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők 
az ügyletek jellege szerint, ha az összesítés nem akadályozza az érintett ügyleteknek a vállalkozó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a megítélését. 

 
Kapcsolt vállalkozással nem a szokásos piaci feltételekkel kötött ügylet nem volt. 
 
Szvit 90. § (2) 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt 
kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni követelés, illetve kötelezettség. (Fölérendelt anyavállalat 
esetén az anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.) 

 
Anya-leányvállalati kapcsolatban ilyen ügyletek nem köttettek. 
 
Szvit 90. § (3) 
a)  A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a hátralévő 
futamideje több, mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját 
és formáját. 

 
Hosszú lejáratú kötelezettséggel az egyesület nem rendelkezik. 
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Szvit 90. § (7) 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat. Ismertetni kell a saját részvények, 
saját üzletrészek megszerzésének indokát, a saját részvények, saját üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, a saját 
részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összegét, továbbá az üzleti év során közvetlenül 
vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes számát és névértékét. A kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni a visszaváltható 
részvények megszerzésével kapcsolatos – előzőekben részletezett – adatokat. 

 
Az egyesület esetében a saját üzletrész nem értelmezhető. 
 
Szvit 90. § (9) 
A kiegészítő mellékletben kell bemutatni az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén a (4) bekezdésben foglaltakon túl: a)  az 
általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételeket (így különösen: a diszkonttényezőt, a várható osztaléknövekedési 
rátát, a belső megtérülési rátát, az effektív hozamot, az alternatív befektetés hozamát), b)  a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezőket, c)  a 
valós értékelés értékelési különbözetének nagyságát, tárgyévi változását, valamint azt, hogy az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került 
elszámolásra, d)  a pénzügyi instrumentumok csoportjait és valós értékét, e)  a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát (szerződés szerinti értéken), lejárati idejét, 
valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét), g)  a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását. 

 
A valós értéken történő értékelést az egyesület nem alkalmazza. 
 
Szvit 91. §  
a) A kiegészítő mellékletben meg kell adni a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, (nem kell: a bérköltségét és személyi jellegű egyéb 
kifizetéseit állománycsoportonként, valamint a bérjárulékokat jogcímenként megbontva). 

 
Az egyesület eseti jelleggel vesz igénybe munkaerőt célfeladatok teljesítésére.. 
 
Szvit 96. § (4a) 
Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó él az 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel [befektetett eszközök piaci értéken történő értékelése 
értékhelyesbítés - értékelési tartalék kimutatásával], akkor a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az 58. § (1) bekezdése [az érintett eszközök mérlegkészítéskori 
piaci értékét és könyv szerinti nettó értékét, a kettő közti különbözetet] és az 59. § (1) bekezdése [A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó 
értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések részletezésben. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit] szerinti adatokat.  

 
Az egyesület nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. 
 
 
Az Egyesület számviteli beszámolóját – a kihirdetett veszélyhelyzeti jogszabálymódosításokra tekintettel – az Elnökség fogadta el. 
 
 
 

Kőszárhegy, 2020. június 10. 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. Szieberth Dénes 

elnök 

 


