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I. Általános rész 
 
1. A civil szervezet bemutatása 
A civil szervezet neve:Alkaloida Lombik Horgász Egyesület 
A civil szervezet rövid neve: Alkaloida Lombik Horgász Egyesület 
A civil szervezet székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay utca 29. 
Az alapítás időpontja: 1989.05.06. 
A működés megkezdésének időpontja: 1989.05.06 
Telephelye(i): 
 
Bírósági nyilvántartási szám: 60.058/89(PK.)76. 
Adószáma: 19861425-1-15 
Tevékenységi körök: 
9499 M.ns. egyéb közösség, társadalmi tevékenység 
 
 
A civil szervezet képviseletére jogosult személy neve, címe, aki az éves beszámolót köteles aláírni: 

 Fejes László Ádám Tiszavasvári, Kunfi Zsigmond u. 4. 
 

A civil szervezet törzstőkéje: 0 Ft 
 
 

A civil szervezet könyvvizsgálatra kötelezett: Nem 

A könyvvizsgálatot végzi: 
Címe: 
Kamarai száma: 
 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy 
neve: Mészáros Lászlóné 
címe: 4440 Tiszavasvári, Bajcsy Zs. u. 54/a 
Regisztrációs száma: 165272 
 
 
 
 

2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások 

 
A társaság kettős könyvvezetést alkalmaz. 
A beszámoló típusa:Egyszerűsített éves beszámoló a Civil tv 29 § (2) bekezdése szerint
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II. Specifikus rész 
 
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök 
 

Bruttó érték változás 
 
Megnevezés Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) 

124 - Egyéb építmények 0 3.654.320 0 3.654.320 

131 - Termelögépek,berendezések,szerszámok,gyártóe   0 35.600 0 35.600 

Bruttó összesen 0 3.689.920 0 3.689.920 

 
Értékcsökkenés változás 
 
Megnevezés Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) 

1294 - Egyéb építmények értékcsökkenése   0 55.790 0 55.790 

1391 - Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése   0 35.600 0 35.600 

Értékcsökkenés összesen 0 91.390 0 91.390 

 
Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) 
 

11-15 Számlaosztály egyenlege   0 3.689.920 91.390 3.598.530 

12-15 Számlaosztály egyenlege(tárgyi eszközök)   0 3.689.920 91.390 3.598.530 
 

Beruházás változás 
 
Megnevezés Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) 

161 - Befejezetlen beruházások   0 0 0 

Beruházás összesen   0   0   0 

 
 

Immateriális javakra adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Beruházásokra adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 

Készletek 
 

Készletek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Készletekre adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
 

Követelések 
 

Vevő követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Követelések egyéb részesedési visz. váll. szemben   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Váltókövetelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Munkavállalókkal szembeni követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Költségvetési kiutalási igények nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Rövid lejáratú kölcsönök nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Vásárolt és kapott követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Részesedésekkel, értékpapírokkal, határidős, opciós ü... nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb követelések értékvesztése   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
NAV túlfizetés adók, járulékok nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
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NAV vám, egyéb vámterhek, import áfa túlfiz. nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Helyiadó kötelezettségek túlfizetés nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb vagyonkezelő szervezetekkel szembeni köv.   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 

Forgatási célú értékpapírok 
 

Értékpapírok nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 

Pénzeszközök 
 

Megnevezés 2012 2013 

Pénztárak                                                                                                                                        78 e Ft                25 e Ft. 

Bankszámlák, betétszámlák    758 e Ft            1.358 eF 

Összesen:    836 E Ft            1.383 eFt 

 
 

Aktív időbeli elhatárolások 
 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Halasztott ráfordítások   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 

Jelentősebb összegei jogcímenként: 
 
Saját tőke 
 

Saját tőke 2012 2013 

Eredménytartalék   2.385 e Ft 4.334 eFt 

Mérleg szerinti eredmény 1.754 e Ft     444 eFt 

Összesen:    4.139 eFt 4.778 eFt 

 
 
 

Kötelezettségek 
 

Hátrasorolt kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Kötvények nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Beruházási és fejlesztési hitelek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb hosszúlejáratú hitelek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 2012 2013 

Vevőktől kapott előlegek                                                                                                                100 e Ft            100 e Ft 

Összesen:                                                                                                                                               100 eFt 100 eFt 

 
 
Megnevezés 2012 2013 

NAV adók, járulékok 0 eFt 

Összesen: 0 eFt 0 eFt
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Passzív időbeli elhatárolások 
 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Egyéb passzív időbeli elhatárolások nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 

Jelentősebb összegei jogcímenként: 
 
 
2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Árbevétel 
 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2012 2013 Változás % 

Szolgáltatás-értékesítés belföld                                                                       2.309 e Ft.    272 eFt 11,78 % 

Összesen:                                                                                                                2.309 eFt     272 eFt 

 
 
Export áruértékesítés árbevétele   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Export szolgáltatás árbevétele nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 

Ebből Európai Unióba: 
Ebből Európai Unión kívüli országba: 
 
Aktivált saját teljesítmények 
 

Aktivált saját teljesítmények értéke nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
 

Egyéb bevételek 
 

Megnevezés 2012 2013 

Kapott támogatások, juttatás                                  2.016 E Ft 1.993 E Ft. 

Egyéb bevételek    58 eFt 

Összesen: 2.074 eFt 1.993 eFt 

 
 

Exporttámogatást kapott: Igen/ Nem 
Támogatott export árbevétel: 
A támogatott export árbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek összege: 
 

Támogatások bemutatása 
Kapott összeg Kapott összeg felhasználása 

Üzleti évet megelőző év 
Üzleti év 
 
 
Anyagjellegű ráfordítások 
 

Megnevezés 2012 2013 Változás % 

Anyagköltség 1.113 e Ft      223 eFt 20, % 

Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                   1.175 e Ft   1.250 E Ft 106,38 % 
Egyéb szolgáltatások értéke                                                                                  13 e Ft. 325 eFt 100,00 % 

Összesen: 2.301 eFt    1.798 eFt 
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Személyi jellegű ráfordítások 
 

Megnevezés 2012 2013 Változás % 
Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                        98 eFt    0 eFt 0,00 % 
Bérjárulékok                                                                                                              1 e Ft   0e Ft. 0,00 % 

Összesen: 99 eFt    0 eFt 

 
Értékcsökkenési leírás 
 

Megnevezés 2012 2013 Változás % 

Értékcsökkenési leírás                                                                                           91 E Ft       91 E Ft. 0,00 % 

Összesen: 91 eFt 91 eFt 

 
Egyéb ráfordítások 
 

Megnevezés 2012 2013 

Egyéb ráfordítások                                                                                                                            3 E Ft 0 e Ft 

Összesen: 3 eFt 0 eFt 

 
 

Pénzügyi műveletek bevételei 
 

Megnevezés 2012 2013 Változás % 

Kapott kamatok, árfolyam nyereség                                                                     53 eFt 12 e Ft. 00,00 % 

Kapott osztalék, részesedés                                                                                   9 eFt 0 0,00 % 

Összesen: 62 eFt 12 eFt 

 
A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás alapján 
összevontan 0 Ft árfolyamnyereség került elszámolásra. 
 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
 

Fizetett kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfoly... nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 

A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás alapján 
összevontan 0 Ft árfolyamveszteség került elszámolásra. 
 
Rendkívüli bevételek, ráfordítások 
 
A civil szervezetnek nem volt a tárgyévben rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt. 
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Mérleg szerinti eredmény levezetése 
 

Megnevezés 2013 

Adózás előtti eredmény    444 eFt 

Fizetendő adó     0 eFt 
Adózott eredmény    444 eFt 
Mérleg szerinti eredmény    444 eFt 
 
 

Társasági adó számításnál figyelembe vett egyéb adatok: 
 
TAO csökkentők Összeg 

04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközö... 91 eFt 

41. Összesen 91 eFt 
 
TAO növelők Összeg 

02. A sztv. szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összeg... 91 eFt 

35. Összesen 91 eFt 
 
 
Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megegyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott határozattal.
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III. Tájékoztató rész 

 

1.  Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 

Átlagos statisztikai létszám: 0 fő 

Bérköltség: 0 eFt 

- ebből szellemi: 

- ebből fizikai: 

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 0 eFt 

- ebből szellemi: 0 e Ft 

- ebből fizikai: 

 

2. A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése 

 

Vagyoni helyzet elemzése: 

                  2012    2013 

Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz 

Befektetett eszközök               = 81,17 %   = 72,25 % 

Eszközök összesen 

 

Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz 

Forgóeszközök                = 18,85 %   = 27,76 % 

Eszközök összesen 

Tőkeerősségi mutató 

Saját tőke                 = 93,35 %   = 87,02 % 

Források összesen 

 

Tőkeellátottsági mutató 

 

Saját tőke                 = 115,00 %   = 87,02 % 

Befektetett eszközök + Készletek 
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Befektetett eszközök fedezettsége 

Saját tőke                = 115,00 %   = 120.45 % 

Befektetett eszközök 

Tőke forgási sebessége 

Értékesítés nettó árbevétele            = 55,79 %   = 52,24 % 

Saját tőke 

Tőkefeszültségi mutató 

Kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások        = 7,13 %   = 4,69 % 

Saját tőke 

 

Pénzügyi helyzet elemzése: 

 

Likviditási mutató 

Forgóeszközök               = 283,39 %   = 680,54 % 

Kötelezettségek 

Rövid távú likviditási mutató I. 

Forgóeszközök               = 0,00 %   = 680,54 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Rövid távú likviditási mutató II. 

Forgóeszközök - Követelések            = 283,39 %   = 680,54 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Rövid távú likviditási mutató III. 

Pénzeszközök + Értékpapírok            = 283,39 %   = 680,54 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Likviditási gyorsráta 

Forgóeszközök – Készletek            = 283,39 %   = 680,54 % 

Rövid lejáratú kötelezettség 

Készpénz likviditási mutató 

Pénzeszközök               = 283,39 %   = 680,54 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
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Dinamikus likviditás 

Üzemi, üzleti eredmény             = 639,66 %   = 218,72 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Hosszú távú likviditás 

Üzemi, üzleti eredmény             = 639,66 %   = 0 % 

Kötelezettségek 

Hitelfedezettségi mutató 

Követelések                = 0,00 %   = 0,00 % 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Eladósodottság mértéke 

Kötelezettségek               = 7,13 %   = 4,69 % 

Saját tőke 

Eladósodottság foka 

Kötelezettségek               = 6,65 %   = 4,08 % 

Eszközök összesen 

Nettó eladósodottság foka 

Kötelezettségek - Követelések            = 7,13 %   = 4,68 % 

Saját tőke 

 

Jövedelmi helyzet elemzése, a gazdasági hatékonyság mérése: 

 

Árbevétel arányos nyereség 

Adózott eredmény              = 75,96 %   = 19,49 % 

Értékesítés nettó árbevétele 

Árbevétel arányos jövedelem 

Adózott eredmény + Értékcsökkenés          = 79,90 %   = 23,54 % 

Értékesítés nettó árbevétele 

Tőke hatékonysága mutató 

Adózott eredmény              = 42,38 %   = 10,24 % 

Saját tőke 

Tőkearányos eredmény 

Üzemi (Üzleti) eredmény             = 45,59 %   = 10,24 % 

Saját tőke 
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Tőkearányos pénz jövedelmezőség 

Adózott eredmény + Értékcsökkenés          = 44,58 %   = 10,24 % 

Saját tőke 

 

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 

Adózás előtti eredmény             = 43,96 %   = 8,91 % 

Eszközök összesen 

Tárgyi eszközök hatékonysága 

Értékesítés nettó árbevétele            = 64,16 %   = 63,27 % 

Tárgyi eszközök 

 

 

3. Jelentős összegű hibák 

Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba  Van / Nincs 

4. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság 

Bérköltség, személyi jellegű ráfordítás: nincs 

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, 

nevükben vállalt garanciák: Van / Nincs 

5.  A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni: 

Név:  Fejes László Ádám 

Cím: 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zsigmond u. 4. 

6. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz Van / Nincs 

Eszköz megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

7. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag Van / Nincs 

 

 

 
 


