Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége

Kiegészítő melléklet a
2015. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Békéscsaba, 2016. május hó.

I. Általános kiegészítés

1./ A szervezet bemutatása

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a MOHOSZ Békés
Megyei Intéző Bizottsága jogutódjaként, 1993. szeptember 23-án alakult.
Nyilvántartási száma: Pk. 60.084/93.
Induló tőkéje 5.561 eFt, ami a jogelőd vagyona volt.

Az egyszerűsített éves beszámoló sajátossága, hogy tartalmazza azokat az
adatokat is, amelyek a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
gesztorgazdasági feladataiból adódnak.
1991. február hónapban „Együttműködési szerződés”-t kötött a
MOHOSZ Békés megyei Intéző Bizottsága, a MOHOSZ Jász-NagykunSzolnok megyei Intéző Bizottsága, a MOHOSZ Csongrád megyei Intéző
Bizottsága az ecsegfalvi halastavak közös működtetésére.
A jogutód szövetségek közösen működtetik a tavakat, főkönyvi könyvelés
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének könyveiben történik.
A kiegészítő mellékletben részletesen jelezzük az ecsegfalvi halgazdaságra jutó bevételeket és költségeket.
2./ A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások:

a./ A tárgyi eszközök tényleges beszerzési áron kerültek elszámolásra.

b./ Az értékcsökkenés összegét a bruttó érték alapján, a társasági törvény
szerinti százalékkal határoztuk meg.
c./ A 100 eFt. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költségét használatbavételkor, értékcsökkenési leírásként, egyösszegben elszámoltuk. Ezen eszközöket
az analitikus nyilvántartások tartalmazzák.

3./ A könyviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását Báróczi
Pálné gazdasági vezető végzi, akit a Pénzügyminisztérium 141311.
számon tart nyilván.
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II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök
51.104 eFt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tárgyi eszközök
49.850 eFt.
/megjegyzés:
Tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaságnál
használt eszközöket 10.879 eFt. értékben/
Befektetett pénzügyi eszközök
/dolgozói lakáshitel/

1.254 eFt.

B. Forgóeszközök
176.573 eFt.
----------------------------------------------------------------------------------------------Ebből:
Készletek
65.742 eFt.
- hal
60.977 eFt.
- takarmány
4.051 eFt.
- értékcikk
714 eFt.
Követelések
- vevői tartozás
- dolgozói lakáshitel
éven belüli
- előlegek
- Ecsegfalvi társszövetségek tart.

7.111 eFt.
1.283 eFt.

1.285 eFt.
384 eFt
4.159 eFt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pénzeszközök
103.720 eFt
D. Saját tőke
226.667 eFt.
------------------------------------------------------------------------------------------------ induló tőke
5.561 eFt.
- tőke változás
206.079 eFt.
- tárgyévi eredmény
15.027 eFt.

F. Kötelezettségek
1.010 eFt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAV tartozás
- egyesületi jutalék

880 eFt
130 eFt

III. Eredmény – kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés
A Szövetségnek csak alaptevékenységéből származó bevétele és ráfordítása
van.
A. Bevételek részletezése

1./ Tagdíjakból származó bevétel

2./ Támogatások
/megjegyzés:
Tartalmazza az ecsegfalvi halgazdasággal
kapcsolatban kapott támogatást 926 eFt.
értékben/

22.787 eFt.
6.120 eFt.

3./ Pénzeszközök után kapott kamat
/megjegyzés:
Tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaság pénzforgalmi számláján keletkezett kamatot 14 eFt.
értékben/

1.845 eFt.

4./ Alaptevékenység bevétele
/megjegyzés:
tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaság működéséhez befizetett hozzájárulást 32.259 eFt.
értékben/

167.220 eFt.

Bevételek összesen:
197.972 eFt.
------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Ráfordítások részletezése

1./ Anyagjellegű ráfordítások
/megjegyzés:
Tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaságnál
felmerült ráfordításokat 20.559 eFt. értékben/

109.577 eFt.

2./ Személyi jellegű ráfordítások
/megjegyzés:
tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaságot terhelő
ráfordítást 12 742 eFt. értékben/

3./ Értékcsökkenési leírás
/megjegyzés:
tartalmazza az ecsegfalvi halgazdaságnál használt
eszközök értékcsökkenési leírását 698 eFt.
értékben/
4./ Egyéb ráfordítás

69.950 eFt.

3.104 eFt.

314 eFt.

Ráfordítások összesen:
182.945 eFt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------E. Tárgyévi eredmény
25.027 eFt.
==========================================================

Békéscsaba. 2016. május hó.
Dr. Hunya Miklós
KHESZ. elnök

