
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 2 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

1 896 1 701

26 16

1 870 1 685

657 530

657 530

2 553 2 231

1 082 1 125

1 072 1 083

10 42

226 202

226 202

1 245 904

2 553 2 231
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

564 521 564 521

66 56 66 56

497 465 497 465

564 521 564 521

194 285 194 285

360 194 360 194

554 479 554 479

10 42 10 42

10 42 10 42
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

86 124 86 124
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

6 2 0 0 Kiskőrös

SAFÁRI utca

18

    

0 3 0 0 P k 6 0 1 8 2  2 0 0 3

0 3 0 2 0 0 0 2 3 5 6

1 8 3 6 5 3 3 5 1 0 3

CSANDA GYULA

KÖRNYEZETVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELEM. 

1997. ÉVI CLVI 26§C

kiskőrös vonzáskörzete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

SZJA 1% 86 124

NEA  TÁMOGATÁSOK 412 341

498 465

498 465
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

KISKŐRÖSI DÍSZMADÁSTENYÉSZTŐK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE

564 521

86 124

478 397

554 479

10 42

10 10
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Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédők 
egyesülete 
6200 Kiskőrös, Safári J. utca 18. 
 
 
 
Adószám: 18365335-1-03 
KSH-szám: 18365335-9499-529-03 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET  
 

2020. évi 
 

egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 
 
 
 
 

Kiskőrös,, 2021.05.31. 
__________________________ 

 
 
 
 
Készült a Forint-Soft Kft.  
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával



Kiegészítő melléklet Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédők 
egyesülete

Készítette: AN-DAT Kft., Kiskőrös 2

 

  
 

Általános rész 
 
 
Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédők Egyesülete tevékenységét  2014 . évben kezdte 
meg.  
A társaság alaptevékenysége: .madár és természetvédelem .  
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Safári u. 18. 
Alapító tagok:  belföldi magánszemélyek.  
Képviseletre jogosultak: 

Név Lakhely 
Csanda Gyula elnök 6200 Kiskőrös, Safári u. 18. 

 
 
A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését külső  könyvelési részleg végzi. 
(AN-DAT kft. 6200 Kiskőrös, Vízmű u. 20) 
 
A vállalkozásnál a könyvvizsgálat  nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló  nem 
ellenőrizte.  
 
 
A mérlegkészítés pénzneme Ft.  
AN-DAT KFT. 
 
A mérlegkészítés időpontja 2021.02.28.  
 
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése 
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 
 
 

Számviteli politika 
 
 
 
Mérlegét "A" változatban készíti. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 
 
 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 



Kiegészítő melléklet Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédők 
egyesülete

Készítette: AN-DAT Kft., Kiskőrös 3

ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris 
leírást alkalmazott. 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 100.000 Ft 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 bekerülési érték 20%-át.  
 
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés 
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő 
mellékletben bemutatásra kerül. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, 
ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz; 
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a 
jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott összeget). 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült 
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén 
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
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A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre 
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
AN-DAT KFT. 
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt 
ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 
 

Tájékoztató rész 
 
 
 
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez. 
 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. 
 
Vevői követelések: nincs 
 
A vállalkozásnak mérlegben megjelenő pénzügyi kötelezettsége nincs. 
 
Szállítói kötelezettségek: 0 eft 
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Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
 
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
 
 
 
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
 
Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 
jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben. 
 
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.AN-DAT KFT. 
 
A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Megnevezés Bevétel (e Ft) 
nea működési támogatások 341 
tagdíjak 56 
szja 1% 124 
Összesen 564 
 
 
A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. 
 
A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott. 
 
Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak. 
 
A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Megnevezés Költség (e Ft) 
KARBANTARTÁS 76 
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FOGYÓESZKÖZ 16 
EGYÉB 22 
Összesen 130 
 
 
A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Költségnem Költségek (e Ft) 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 99 
ÜGYVÉDI DÍJ 35 
egyéb 31 
Összesen 58 
 
 
A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Megnevezés Összeg (e Ft) 
bankköltség 5 
Összesen 6 
 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak. 
 
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 
 
 
 
 


