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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
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1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet „A” változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A Társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan 
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ 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 
– értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában 
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának 
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

1.03./ Nem 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 
– értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 
előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása 
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk 
el.

1.05./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési 
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ A Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.
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2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a 
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak 
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként 
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a 
visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben 
nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem 
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya-, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a 
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, 
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos 
statisztikai létszáma:
Társaságunknak nincs állandó alkalmazottja. 
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                                                                                                          E Ft-ban
MÉRLEG RÉSZLETEZÉSE

1. Immateriális javak /szoftverek/ 157
    Gépek, berendezések, felszerelések                                           915

2.  Készletek 0

3. Pénzeszközök 32.747

4. Követelések                                                                                  0

5. Aktív időbeli elhatárolások                                                        0

6. Saját tőke – Eredménytartalék                                                  11.037

7. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                   0

8. Bérköltség és járulékai –                                                            127
2020. dec. 31. állapot

9. Passzív időbeli elhatárolás                                                          20.988

Ez a tétel áll a 2020-ban befolyt és fel nem használt pályázati bevételeinek visszafizetendő 
részéből, illetve a még el nem költött, 2021-re áthúzódó tételekből, valamint a 2020-ban 
befolyt WSO regisztrációs díjának 2021-re elhatárolt összegéből. 

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

1. Anyagköltségek                                                                           212

2- Igénybe vett szolgáltatások költségei   
     /előadás tartása, szakmai közr., kiadványszerk. stb./             10.125

3. Egyéb szolgáltatások költségei
    /költségként elszámolandó adók, pályázati reg. ktg. 
     bankköltség stb./                                                                         287

4. Éves bérköltség és járulék   1.512

5.  Értékcsökkenés leírás 103

6. Belföldi értékesítés árbevétele 8.841

7. Egyéb bevételek, pályázati bev. 5.064

8.  Évi eredmény 1.668

Budapest, 2021. május


