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1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A szervezet a számviteli torvény és a47912016 (XIL 28.) számú kormányrendelet előírásai
szerint e gyszerűs ített éves beszámolót készít.
A mérleget a kormányrendelet 3. számű melléklet szetint, az eredménykimutatást a
kormányrendelet 4. számú melléklet szerint készíti eI.

A szervezet számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben, illetve a 47912016 (XII. 28.) kormányrendeletben rögzitett szabályokhoz.
Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelöen
vezeti.

Lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves tlemutatása - az
észszerűség határain betüt - befotyásolja a lreszámoló adatait felhasználók döntéseit.

1.02./ Jelentős összegű hiba
Jelentös összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különbözö ellenőrzések során, egy
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredménl,t, saját
tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől ftiggetlen, abszolút) összege meghaladja
az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát illetve ha a rnérlegfőösszeg 2

szíaalékanem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot,

1.03./ Nem jelentős összegű hitra
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, sajétt. tőkét növelő-csökkentő

- értékének együttes (előjettő| fiiggetlen, abszolút) összege nem haladja meg ajelentős összegű
hiba értékhatárát.

Ha az önellenőrzések és ellenórzések jelentős összegű hibát állapítanak lneg, azt az

egyszerűsített éves beszámoló megfelelő soránál külön (középső) oszlopban be kell mutatni.



1.04./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megterwezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettaftama, ftzlkai avulása

atapjan történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk

el.

1.05./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, etőállítási értékű eszközök kezelése

l00 ezer forint alatti vagyoni éltékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési

értékét ahasznáIatbavételkor értékcsökkenési leirásként egy összegben számoljuk el.

2.01.1 További kiegészítések

2.01.tElőzőtizleti él,től eltérő eljárrásból eredő, eredményt befolyásoló eltórések indoklása
SzervezetiirrknéI nern volt eredrnény befolyásoló eltérés a szr{rnviteli elszárnolásokban.

2.02.1Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A szervezetnél a számviteli politikában meghatárazott nagyságú tételek a tárgyévben nem

fordultak elő.

2.03.1Számviteli politikában rögzítettjelentős tételek összege és azok tartalma
A szewezetnét a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem

fordultak eló.

2.a4.1 Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszkőzÖk és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltártjelentős összegű hiba.

2.05.1 Yezető tisztségviselőknek, az igazgatóságna§ a felügyelő tlizottság tagiainak
fotyósított előlegek és köIcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamato a lényeges egyéb feltétetet<, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
A szervezet avezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagiai részére nem folyósított előleget

és kólcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget,

2.a6,1Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem

a szolrásos piaci feltételek között valósultak meg
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai,

2.a7./ Kapcsolt vátlalkozásokkal összeítiggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mórlegsoronként anya, illetve leányváIlalattal szemben
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08.1Kötelezettségeko amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09.1 Zálogjoggal vary hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltÜntetve a
biztosítékok faj táj át, formáj át
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
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Z.l0./Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszeruésére vonatkozó adatok
Szervezettin k nem rendelkezi k sa_i át tizletrésszel.

2.11,.l Valós értéken történő értékelés bemutatása
szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12.1nrtetneryesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Szervezetiink az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13.1Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:
3 fő.

Kecskemét, 2020. szeptember 29
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