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Cégjegyzek szám

Agrármarketing Centrum Nonprofit kft
1055.Budapest, Kossuth tér 11.
EgyszerüsItett eves beszámoló MERLEGE "A" változat
ESZKOZOK (AKT! YAK)

Idöszak: 2016. 06. 10. -2016. 12. 31.
adatok eFt-ban
Sorszám

A tetel megnevezese

a

b

,.
Elözô év(ek)
Elozo év módosItásai
c

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

Tárgyév

d
0

e
20 663

0

16 360

02. I. IM1vIATERIALIS JAVAK
03.

02.sorból: lmmateriális javak értékhelyesbItése
4303

04. II. TARGYI ESZKOZOK
05.

04.sorból: Tárgyi eszkozok értékhelyesbItése

06. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK
07.

06.sorból: Befektetett pénzugyi eszkozok értékhelyesbItése

08.

06.sorból: Befektetett pénzilgyi eszközök értékelési kulOnbözete
0

09. B. Forgoeszkozok(10.+11.+14.+16.sor)

0

613195

10. I. KESZLETEK
54 159

11. II. KOVETELESEK
12.

11.sorból: Követelések értékelési kulonbozete

13.

11.sorból: Származékos ugyletek pozitIv értékelési killönbözete

14. ifi. ERTEKPAPtROK
15.

14.sorból: Ertékpapirok értékelési kulönbözete
559 036

16. IV. PENZESZKOZOK

81 562

17. C. AktIv idöbeli eihatárolások
18. ESZKOZOK AKT!VAK OSSZESEN (01.+09.+17. sor)

Keltezda:

0

0

715 420

Budapest, 2017. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetôje

Agr

âihg Centrurn
Nonprofit Kft.

1055 Budapest, Kossuth tér Ii.
Adószám: 25593343-241
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Cegjegyzek szám

Agrármarketing Centrum Nonprofit kit
1055.Budapest, Kossuth tér ii.
EgyszerüsItett eves beszámoló MERLEGE "A" váitozat
I
FORRASOK (PASSZIVAK)
Idöszak: 2016. 06. 10. - 2016. 12. 31.
adatok eFt-ban

Sorszám

A tetel megnevezese

Elözö év(ek)
módosItásai

Elözo év

a

d

c

b
19. D. Saját tOke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

Targyév

0

e
3 000

0

3 000

20. I. JEGYZETT TOKE
21.

20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértdken

22. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-)
23. ifi. TOKETARTALEK
24. IV. EREDMENYTARTALEK
25. V. LEKOTOTT TARTALEK

0

0

0

26. VI. ERTEKELESI TARTALEK (27.-28.sorok)

0

0

0

29. VII. ADOZOTT EREDMENY

0

0

0

30. E. Céltartalékok

0

0

2 500

31. F. Kotelezettségek (32.-34. sorok)

0

0

642 243

32. I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

0

0

0

27.

ErtékhelyesbItés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

33. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
642 243

34. ifi. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
35.

34.sorból: kotelezettsegek értékelési kUlönbozete

36.

34.sorból: származékos ugyletek negatIv értékelési kUlönbözete
67 677

37. G. PasszIv idöbeli elhatáro)ások
38.

FORRASOK OSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

Keltezés:

0

0

715 420

Budapest, 2017. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetôje
Agránfi&R)Centnim
Nonprofit Kft.

K/nwIi P#h,,,,Th

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Adószám: 25593343-2-41

2 55933438 2 3057 201
Statisztikai számjel
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09
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Cégjegyzek szám

Agrármarketing Centrum Nonprofit kft
1055.Budapest, Kossuth tér 11.
EgyszerüsItett eves beszámoló
EREDMENYKIMUTATASA (osszkoltség eljárással)
Idöszak: 2016. 06. 10. - 2016. 12. 31.
adatok eFt-ban
Tétel
szam
a

A tetel megnevezese

Elozo ev

b

c

I.

ErtékesItés nettó árbevétete

II.

Aktivált saját teljesItmények értéke

HI.

Egyéb bevételek

Elozo ev(ek)
mOdosItásai

Targyev

d

e
26409

573092

III. sorból: visszaIrt értékvesztés
IV.

AnyagjellegG ráfordItások

402365

V.

Személyi jellegü ráfordItások

182419

VI.

Ertékcsokkenési leIrás

8781

VII.

Egyéb ráfordItások

4152

VII. sorból: értékvesztés
A.
VIII.

UZEMI ( UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE
±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)

(I.

0

0

1784
789

Pénzugyi mflveletek bevételei
VIII. sorból: értékelési kUlönbözet

IX.

2295

Pénzugyi müveletek ráfordItásai
IX. sorból: értékelési kUlonbözet

B.

PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.)

0

0

-1506

C.

ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±A.±B.)

0

0

278

X.

Adófizetési kotelezettség

D.

ADOZOTT EREDMENY (±C.-X.)

Keltezés:

278
0

0

0

Budapest, 2017. március 31.
PH.

a vállalkozás vezetoje
(képviselöje)
Agrármarketing Centrurn
Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér II.
Adószm: 25593343-2.41

Pil,,.,,,

2017.03.31
1. oldal

Agrárrnarketing Centrum Nonprofit Kft
QualitySoft Integrâ1t Számviteli Rendszer (c) Számviteli Rendszer Kft

Részletes fôkönyvi kivonat 2016.00.01 —to). 2016.12.31-1g.

Számlaszám
1
11
113
114
119
1193
1194
14
143
144
145
149
1493
1494
1495
16
161

Megnevezés

Befektetett eszközök
Imnateriá1is javak
Vagyoni értékU jogok
Szellemi termékek
Inunateriális javak értékcsökkenése
Vagyoni érték jogok értékcsOkkenése
Szellemi termékek értékcsökk.
Egyéb berendezések; gépek; járinivek
Irodai; igazgatási berendezések; felsz,
Uzemkbrön kIvüli berendezések; jármüvek
Kisérték tárgyi eszközök bruttó értéke
Egyéb berendezések tery szerinti értkcsäkk
Irodal, igazgatási berendezések ért.csökk.
üzemkrn kivüli eszkzk écs
KisértékO tárgyi eszköz értékcsökkenése
Beruházások, felüjItIsok
Befejezetlen beruházások

1. szánilaosztâly Osszesen:

FORGALOM
Tartozik
Követel

EGYENLEG
Tartozik
Követel

59,612578
19.566.863
3,099.147
16,467.716

20.663.341
16.360.040
3.099.147
16.467,716

38949.237
3.206.823

29.782.128
29.782.128

3.206.823
1,240.498
1.966.325
5.960.286
343.567
42.916
5.573.803
330.988
62.511
5.180.304
29.782.128
29.782.128

59.612.578

38.949.237

20.663.341

1.650.886.060
92.937.060
92.937.060
7.058.085
97.995
6.960.090
75,733.009
5.124.943
1.771.990
23.871
60.622.683
8.189.522
7.339.091
259.267

956.129.480
46.321.713
46.321.713
7.058.085
97.995
6.960.090
68.189.866
5.124.943
1.771.990
6.119
60.622.683
664.131

694.756.580
4 6.615.347
46.615.347

10.263.587
4.415.627
576.415
5.223.220
48.325
48.325

3.206.823
1.240.498
1. 966. 325
4.303.301
4.072.060
576. 4 15
5.180.304
5.525.478
282.663
62.511
5. 180. 334

2. számlaosztály összesen:
3
31
311
35
353
355
36
3611
3612
3613
3621
368
3681
3684
3687
3688
38
381
3811
3815
382
3821
3822
384
3841

Kdvetelések; pénzUgyi eszközök;...
Követelések áruszállltásból és szolg.ból
Belföldi kbvetelések(forinthan)
Adott elôlegek
Készletekre adott eldlegek
szolgáltatásra adott elôleg
Egyéb követelések
Munkavãllalóknak folyósitott elólegek val
Munkavállalóknak folyósitott el6legek
Egyéb elszárnolások a munkavállalókkal
Antalya botanikal EXPO támogatás
Különféle egyéb követelések
Egyéb rövid lejáratü kdvetelések kaució
Kozosségi AFA technikai számla
évek között áthuzódó áfa
Import áfa átvezetési számla
Pénzeszközök
Pénztár
Pénztár-számla
elszámolás munkavállalókkal
Valutapénztár
Valutapénztár-számla
USD pénztár
Elszámolási betétszámla
Fó bankszãnila 10032000-00336145-00300017

591.164
1.393.595.598
5.882.145
5.853.683
28.465
11.570.709
8.072.507
3.498.202
1,172,240.466
1.157.640.466

259.267
-186.300
591.164
834.559.816
5.391.330
5.362.865
28.465
9.043.481
6.538.245
2.505.236
616.222.726
638.811.687

7.543.143
0
17.752
7.525.391
7.339.091
186.303
559,035.782
490.815
4 93.815
2.527.227
1.534.261
992.966
556.017.740
548,828.77 9

2017.03.31
2. oldal

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft

I

QualitySoft Inteqrá1t Számviteli Rendszr

(C)

Szárnviteli Rendszer Kft

Részletes fókönyvi kivonat 2016.00.01 -to]. 2016.12.31—ig.

Szárnlaszin
3842
3845
3846
386
3862
389
3891
3892
3895
3899
39
392

Megnevezés

VIP klrtyafedezeti szlmla
-00070010
letéti bankszáinla
VIP fedezetbiztositási szánila -00070019
Deviza-betétszámla
deviza átvezetési számla
Atvezetési száinla
Pénztâr-Bank átvezetési szâmla
Bank számlák közötti átvezetési szárnla
áfa átvezetési száinla
átvezetési szánla
Aktiv idôbeli elhatárolások
Koltségek aktiv iddbeli elhatárolása

FORGALOM
Tartozik
KOvetel
10.500.000
3.000.000
1, 100 . 000
141.003.988
141.003.988
62.898.290
10.483.026
52.145.264
135.000
135.000
81.562.308
81.562.308

EGYENLEG
Tartozik
Követel

4,111,039
3.000.000

1.100.000
141.003.988
141.003.988
62.898.290
10.483.026
52.145.264
135.000
135.000

1. 650. 886. 060

956.129.480

4
41
411
42
421
45
453
454
4541
4542
46
461
4611
462
4621
46211
46214
464
4643
4644
4645
4647
4648
4649
466
4662
46623
4663
46632
467
4671
46711
46712

1.243.804.944

1.959.224.865
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
477.737.435
635.000
477.102,435
328.507,264
148.595.171
118.801.066
278. 000
278.000
19.892.915
19.892,915
16.170.000
3,722.915
60.211.951
5.793.000
9.595.256
11.498.144
30.804.284
1.728.267
793.000
850.431
259.267
259.267
591.164
591.164
18.817.969
17.967.538
17.912,437
55.101

-

447.029.435
447.029.435
300.563.676
146.465.759
90.282.678
16.199.327
16.199.327
13.214.000
2.985.327
48.819.951
4.449.000
7.875.256
9.426.144
25.252.284
1,417.267
400.080
850.431
259.267
259,267
591.164
591.164
18.817.969
17.967.538
17.912.437
55.101

0
1
0

81.562308
81.562.388

-

3. száwlaosztály dsszesen:
Források (passzIvák)
Saját tôke
Jegyzett tdke
Céltartalékok
Céltartalék a várható kotelezettségekre
Rövid lejáratü kotelezettségek
Vevdktôl kapott e101egek
SzállItók
Belföldi anyag-és áruszállitók
Külföldi anyag- és áruszállitók
APEH, VPOP Onkormányzatok elszámolása
Társasági ado elszâmolása
Társasági ada tárgyev
Személyi jövedeleinadô elszámolása
Személyi jövedelemadó kötelezettség
Munkâltatôi S2JA kdtelezettség
Terrnészetbeni juttatás utáni SZJA
Koltségv. bef. kotelezettség teijesitése
Egészségügyi hozzájárulás köt.teljesItése
Egészségbiztositási alap köt. teijesitése
NyugdijbiztosItási alap kdt. teljesItése
szociális hozzájárulás
szakképzési hozzájárulás
RehabilitáciSs hozzájárulás
Elózetes felszáinitott áfa
Kozösségen belüli beszerzés 1ev. AlA
Kozosségen belUli iinp.szolg.1ev.AFA
Import beszerzés levonható AlA
Import AFA oem az EU-ból 2005.07.01. utén
Fizetendô áfa
Fizetendô belföldi AlA
Fizetendd AFA
Tárgyi eszköz eladás AFA-ja

6.088.961

I

694.756.580
715.419.921
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
30.708.000
635.000
30.073.000
27.943.588
2.129.412
2 8.518.388
278.000
278. 000
3.693.588
3.693.588
2. 956. 000
737.588
11.392.000
1.344.000
1. 720. 000
2.072.000
5.552.000
311. 000
393.000

2017 . 03.31
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Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft
QualitySoft Integrá1t Száinviteli Rendszer (c) Száinviteli Rendszer Kft
Részletes fôkonyvi kivonat 2016.0O.01-tól 2016.12.31-ig.

Szántlaszáni
4678
46781
46782
468
469
4694
47
471
479
4793
4794
4795
4796
4797
47971
47972
47973
4798
48
481
4811
4812
482
4821

Megnevezés

Inport szo1g.utan fizetendô AFA
Közösségen belUli imp.szolg.fiz.AFA
nem kozosségen belUli inp.szo1g.fiz.AFA
Afa pénzügyi elszámolási számla
Helyi adók elszámolAsi szánila
1pari3zési ado elszáinolási száinla
RÔVID LEJARATO KöTELEZETTSEGEK
Jdvedeler elszáraolási szánhia
Különféle rövid 1ejãrat egyéb kötelezetts
önkéntes nyugdIjpénztári tagdij
egészségpénztári befizetés
inunkavállalOkkal szenbeni kotelezettség
SZEP kártya feltOltés
tamogatási elôlegek
tániogatási e101eg "Agrármarketing célelOir
tásogatási e101eg "Sertésâgazat tâmogatása
támogatási e101eg Antalya botanikai expo
2016. 12.31-ig nern számlázott szállitás
Passziv idóbeli elhatárolások
Bevételek passziv idôbeli elhatárolása
nem tárgyidôszakot érintO bevételek
halasztott bevételek
Ktgk,ráforditások passziv idóbeli elhat
MérlegfordulOnap elOtti idOszakot terh ktg

4. szárlaosztály összesen:
5
51
511
5113
5114
5115
5116
5119
512
5123
513
5131
5133
517
5171
5172
519
5191
52
521
5211

Költségneinek
Anyagkoltség
felhasznált anyagok koltségei
Nyorntatvány, irodaszer
Karbantartás anyag
TisztitO-és takarItOszerek
Szakkbnyvek, FolyOiratok
rendezvényhez felhasznált egyéb anyagok
Egy even belül elhaszn. anyagi eszközök
Berendezés, felszerelés
Közüzeini dijak
AramkOltség
VIz, csatornadijak
Uzemanyag
Gázolaj
Benzin
Egyéb anyagkdltsèg
Egyéb anyagköltség
Igenybe vett szolgáltatIsok koltségei
Utazási és kiküldetési koltségek
repülOjegy,autObusz

FORGALOM
Tartozik
Követel
850.431
259.267
591,164
5.595.000

-

850.431
259,267
591.164
18.300.000
449.800
449.800
1.289.509.619
116.436.321
1.173.073.298
169.289
749,589
28.465
807.803
1.111.022.683
908.400.000
142.000.000
60.622.683
60.295.469
67.676.744
66.645.701
45.982.360
20.663.341
1.031.043
1.031.043

1.243.834.944

1.959.224.865

671.088.675
3.919.578
1.806.234
250.264
17.780
637.783
25,725
874.682
81.985
81.985
1.308.969
1.214.784
94.185
582.208
481.952
100.256
140,182
140.182
473.620.410
10.619.108
5.707.159

77.524.081

706,492.830
112.170.424
594.322.406
137.622
619.737
21.060
593.543.987
526.579.809
47.425.092
19.539.086
-

77.504.977
131.177
69.400

EGYENLEG
Tartozk
Követel

-

12.705.000
449. 800
449.800
583.016.789
4.265.897
578.750.892
31.667
129.852
7.405
807.803
517.478.696
381.820.191
94.574.908
41.083.597
60.295.469
67. 676. 744
66. 645. 701
45.982.363
20.663.341
1. 031. 043
1.031.043
715.419. 921

593.564.594
3. 919. 578
1.806.234
250.264
17.780
637.783
25.725
874.682
81.985
81. 985
1.308.969
1.214.784
94.185
582.208
4 81. 952
100.256
140.182
140.182
396.115.433
10.487.931
5.637.759

2017.03.31
4. oldal

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft
QualitySoft Integrá1t Számviteli Rendszer (c) Szárnviteli Rendszer Kft

Részletes fókonyvi kivonat 2016.00.01-tól 2016.12.31-1g.

Számlaszám
5212
5213
5214
5215

Megnevezés

szállãs kdltség
Autópályahasználat,parkolási dij
taxi költség
Utazási és kiküldetési költségek

FORGALOM
Tartozik
Követel
3.693.594
220.639
650.331
347.385

61,777

77188915

522

Bérleti dijak

190.689.682

5221
5222
5223
5224
5225
523
5231
5232

Iroda bérleti dIja
gépkocsi bérleti dija
Egyéb bérleti dij
Irodatechnikai eszközök bérleti dija
kiãllItás terUlet bérleti dija
Uzemeltetési kdltségek
parkolóbérlet, parkolás
iroda Uzemeltetési koltség

17.380.261
3.034.972
6.854.360
808.734
162.611.355
6,315916
894.957
5.420.959

524

Távköz1ési szolgáltatások, Posta

5241
5242
5243
5244

525
5252

526
5261
5262
5263
5264

527
5271
5272
5273

528
5281
5282

529
5292
5293
5294
5297
5298

5299
52991
52992
52993
52999

53
531
5311
5312

532

Postaköltség
Internet szolgáltatás
Mobiltelefon szolgâltatási dij
Vezetékes telefon szolgáltatási dIj
Oktatás és továbbképzés koltségei
0ktatás és továbbképzés kaltségei
Karbantartási, javItási koltségek
Karbantartás
számitógép karbantartás
szoftverkarbantartás, frissités
Gépkocsi karbantartási koltségek

1.186.423
116.765
243.627
686.437
139.594

508.000
508000
3.698.978
66.600
2.560.320
983.107
88.951

Jogi és egyéb tanácsadIs

12.882.016

KOnyvelési dij
Ugyvedi,käzjegyzói dij
Szakértói, pályázati dij

5.791.200
5.566,816
1.524,000

Forditás, tolmácsolási dijak
fordltás
Tolmácsolás

Egyéb igénybe vett szolgáltatás koltségei
Vásár, kiállitás, rendezvény koltségek
Kiállitások tervezési, épitési költsége
Hirdetés, reklám, propaganda koltségek
Takaritâs, szeniétszállitás dija
Szãllitás-rakodãs, raktározãs költségei

77.188.915

660.078
425,123
234,955
247.060.209
73.091.265
89.718.362
70.789.506
1.208.882
5.516.945

184.885
184.885

EGYENLEG
Tartozik
Követel
3. 631. 817
220. 639
650.331
347.385
113.500.767
17.380.261
3.034.972
6.854.360
808.734
85.422.440
6.315.916
8 94.957
5.420.959
1.186.423
116.765
243.627
686. 437
139.594
508.000
508.000
3.698.978
66.600
2.560.320
983.107
88.951
12.882.016
5. 7 91, 200
5.566.816
1.524.000
660.078
425.123
234.955

24 6.875.324
72.816.380
89.7 18.362
70.789,50 6
1.208.882
5.516.945

Egyéb szolgáltatás

6.825.249

6.825.249

Nyomdai szolgáltatás
Kezelési költségek
tanulinány készités
Eqyéb igénybe vett szolgáltatás

68.745
17.589
4.600.000
2.138.915

68.745
17.589
4.600.000
2.138.915

Egyéb szolgáltatások költségei
Hatósági igazg., szolg. dijak, illetékek

2.329.668
479.646

2.329.668
479. 646

Hatósági dijak
Idegenforgalini ado

436.630
43.016
1.405.565

436. 630
43.016

Bankkoltség

1.405.565

2017 .03. 31
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Részletes fókanyvi kivonat 2016.00.O1 -tól 2016.12.31-ig.

Számlaszâm
5321
5322
533
5332
535
5351

53512

Megnevezés

Belföldi bankköltség
Külföldi bankköltség
3iztositási dijak

Egyéb biztosItások
Nem anyagi jellegü szolgaltatások értéke
Tagdijak

tagdij

FORGALOM
Tartozik
Követel
1.396719
8.846
56.632

56.632
387.825
387.825

387,825
113.648.398

EGYENLEG
Tartozik
Követel
1.396.719
8.846
56.632
56. 632
387.825
387.825
387. 825
113.648.398
110.928.398
110.928.398
2.720,000
29.652.655
2.122.316
1.203.438
390.52 3
416. 4 69
17.340
242.606
136.500
918.878
169.289
749, 589
166.500
166.500

54
541

Bérköltség
Munkavállalók munkabér koltsége

5411
542
55
551
5512
55121
55122
55123
55125
55126
5513
55134
55136
552
5521

Alapbérek, törzsbérek
MegbIzásos niunkaváll, bruttó bére
Személyi je11egi egyéb kifizetések
Munkaválallóknak fiz. szem.jell.kifiz
KoltsegterItesek
Alkalm.saját gk.koltsegt. PROJEKT
Munkábajárási költségtérItések (bérlet, je
Egyéb költségtérItesek
Munkábajárási költségteritések (saját gk)
munkábajárás helyi bérlet adókbteles

553

Természetheni juttatások

15.717,429

15.717.429

Terinészetbeni juttatás PROJEKTHEZ kapcsoló
SZEP kârtya feitältés
Természetbeni juttatâs
Etkezési utalvány, Meleg étkezés
kultura utalvány

10.376.185
3.956.321
530.923
824.000
30.000

10.376.185
3. 956. 321
530.923
824.000
30.000
2,629.398
72,000
2.557.398
786. 070
1. 771. 328
3.722.915
3.722.915
5.294,0 97
348.314
524.953
4.420.830
39.118.235
30.804.284
30.804.284
5.792.684
5.792.684
1.728.267
7 93.000

5531
5532
5533
5537
5538
555

Fizetett hozzájárulások

Onkéntes kölcs.bizt.pénztári befizetések
önkéntes egbizt. pénztári befiz,
Jóléti és kulturális költségek
Temetési segély

Kiküldetés

110.928.398
110.928.398
2.720.000
29.671.759
2.141.420
1.222.542
390,523
435,573
17.340
242.606
136.500
918.878
169.289
749.589
166.500
166.500

2.629.398

Belföldi kiküldetés

72.003

5552

Külföldi kikilidetés

2.557.398

55521
55522
557
5571

Kblföldi kikUldetés adómentes
Külföldi kiküldetés adôkäteles rész
Kifizetót terheló szeinélyi jövedelemadó
Természetbeni juttatások szja

786,070
1.771.328
3.722.915
3.722,915

558

Reprezentációs költségek

5.294.097

reprezentációs költségek
Uzieti ajándék
Projekthez kapcsolódó reprezentációs költs

348.314
524.953
4.420.830

5551

5581
5582
5583
56
561

5611
562

5622
564
569

Bérjárulékok
TársadaloinbiztositIsi járulék

39.118.235
30.804.284

szoci1is hozzájárulás

30.804.284

Egészsegugyi hozzájárulás

5.792.684

EHO %-os kOltség
Szakképzési hozzájárulás költség
rehabilitációs hozzájárulás

5.792,684
1.728.267
793.000

19,104
19.104
19.134
19.104

2017.03.31
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Számlaszám
57
571
572

Megnevezés

Ertékcsökkenési leirás
Tery szerinti értékcsökkenési leirás
Haszba vételkor egy összegben elsz.leirás

5. számlaosztály összesen:

FORGALOM
Tartozik
Követel
8.780.626
2,911,474
5.869.152
671.088.675

EGYENLEG
Tartozik
Követel
8.780.626
2.911,474
5.869.152

77.524.081

593.564.594
6.725.693
4.152.459

8
86

Ertékesités elsz. onkoltsége és ráford.
Egyéb ráforditások

6.774.018

48.325

4.200.784

48.325

861
864
865
8651
867
8672
86725
869
8698
87
875
8751
89
891

Erték.iniinat.javak, t.eszk. nyilv.sz.értéke
Le nen vonható AFA
Céltartalékképzés
Céltar. képzés a várható kotelezettségekre
Allairii költségvetéssel elszámolt adók
Onkorrnányzatokkal elszáinolt adók illetékek
llelyi iparflzési adO
Különféle egyéb ráforditások
kerekItés ráforditás jellegO
Pénzügyi inve1etek ráforditásai
Arfolyamveszteség
Anyag- és árubeszerzés ãrfolyainvesztesége
Nyereséget terheló adók
Társasági ado

386.483
863.391
2.500.000
2,500.000
449.800
449.800
449.830
1.110
1.113
2.295.234
2.295.234
2.295.234
278.000
278.000

48.325

338.158
8 63.391
2.500.000
2.530.000
449. 800
449. 800
449.830
1.110
1.110
2.295.234
2.295.234
2,295.234
278.000
278.000

6.774.018

48.325

6.725.693

108.525.043
47.902.360
47.902.360

-

708.815.330
74.311.743
63.242.360
9.069.383
2.000.000
633.714.466
209.079
633.503.329
505.916.468
47.425.092
80.161.769
2.058
2.358
789,121
789,121
789.121

600.290.287
26.409.383
15.340.003
9. 0 69. 383
2.030.333
573.091.783
209. 079
572.880,64 6
505, 916. 4 68
47.425.092
19. 539. 386
2.058
2.058
789. 121
789. 121
789,121

108.525.043

708.815,330

603.290.287

3.740.691.318

3.740.691.318

8. számlaosztály Osszesen:
9
92
922
923
924
96
961
967
96711
96712
96713
969
9698
97
976
9761

Ertékesités árbevétele és bevételek
Belfdldi értékesités árbevétele
Részvételi dij
Bérleti dij
Marketing együttmkOdés bevétele
Egyéb bevételek
Ertékesitett iminat.javak;t.eszk. bevétele
Visszafizetési köt.nélkül kapott táiogatás
tátnogatás "Agrárrnarketing célelOirânyzat"
sertésmarketing táinogatás
Antalya botanikai EXPO támogatás
KUlönféle egyéb bevételek
Kerekités jellegO bevételek
Penzugyi indveletek bevételei
Arfolyainnyereség
Anyag-és árubeszerzés árfolyamnyeresége

9. szárnlaosztály összesen:
Mindösszesen:

60.622.683
60.622.683
60.622.683

2017.03.31
1. oldal
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Részletes fôkönyvi kivonat 2016.0O.01—tól 2016.12.31—ig.
a(z) 1 számlaszámtól 99999999 szamlaszárnig.

Egyezóseg szárnItás

1. szarnlaosztály:
2. számlaosztâly:
3. számlaosztály:
4. számlaosztály:
Osszesen:

FORGALOM
Tartozik
Követel

Tartozik

59.612.578

38. 949. 237

20.663.341

1.650.886,063
1.243.804.944

95 6.129.480
1.959.224.865

694.756.580
-

2.954.303.582

0

2.954.303.582

EGYENLEG
Követel

715.419.921

5. szárnlaosztály:
8. száinlaosztály:
9. szánilaosztály:

671.088.675
6.774.018
108.525.043

77.524.081
48.325
708. 815. 330

593.564.594
6.725.693

Osszesen:

786.387.736

786.387.736

-

0

3.740.691.318

3.740.691.318

0

0

Mindässzesen:

600.290.287

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
2016. évi EgyszerasItett eves beszá molójána k

KIEGESZiTO MELLEKLETE

1.

ALTALANOS KIEGESZ!TESEK
1.1 A gazdálkodó bemutatása
1.1.1 A gazdálkodó fôbb adatai
- Székhely:

1055. Budapest, Kossuth tér 11.

-

Internetes honlap cIme:

www.amc.hu

-

Miiködësi forma:

Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság

AlapItás, alakulás idöpontja:

2016.06. 10.

Konyvvizsgalo és
nyilvántartási száma:

DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR
AUDTI Konyvvizsgalo és Adótanácsadó Kft.
A konyvvizsgálatert személyében is felelös
személy:
Valóczki Andrea
kamarai tagsági száma: 004916
A 2016. évi konyvvizsgálat dIj bruttó 2.286eFt.

A konyvviteli szolgáltatás
körébe tartozó feladatok
irányItásáért, vezetéséért
felelós:

A konyvviteli szolgaltatasok körébe tartozó
feladatok irányitasát az Aditi Kft. végzi, ahol
Berényiné Vigh Anna a regisztrált merlegkepes
konyvelö.
Regisztralasi száma: 124391

- Fôtevekenyseg:

konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése

-

saját tulajdoná, bérelt ingatlan bérbeadása,
iizemeltetése

Egyéb tevekenységek:

Piaci helyzet:
Az agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelössegü Társaság a kozosségi
agrármarketing-tevekenységhez kapcsolódó állami feladatokat közfeladatként látja el. A
társaság tudatosan kIvánja segIteni a kis- és kozépvállalkozások és termelök piaci
marketingtevekenysegét, versenykepesseget, támogatva ezzel az egészséges táplálkozás
elterjesztését, a kornyezettudatos termékválasztást, a hazai élelmiszertermékek preferenciáját,
a hagyományos és kézmUves termékek ismertségét és kedveitségét.

Az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelossegü Társaság határozza meg a
Nemzeti Agrármarketing Program ütján a kozossegi agrarmarketing-feladatok ellátását, annak
modjãt; minden remény szerint figyelemmel a 2016-2018-as idöszakra korábban kidolgozott
Kozosségi Agrármarketing KOdex és a Nemzeti Agrármarketing Program (NAP)
célkitüzéseire is.
1.1.2. A kiilföldi telephelyek fôbb adatai telephelyenként: A társaságnak nincs kfllföldi
telephelye
1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása
Társaságunkra, mint ellenôrzött gazdasagi társaságra tobbsegi befolyással, minösItett
tobbseget biztosItó befolyással rendelkezó tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye,
szavazati arãnya)
A Társasãg a Magyar Allam tuiajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelösségü társaság. A
Magyar Allamot megilletô tulajdonosi jogokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelôsségü Társaság felett az államot megilletô tulajdonosi jogok és
kotelezettsegek összességét gyakorló szervezet kijelöléséról szóló 30/2016. (VII.28.) NFM
rendelet 1 §-a alapján 2016. julius 29. napjátOl 2020. december 31. napjáig a Foldmflvelésügyi
Minisztérium gyakoroija.
1.2 A számviteli politika fô vonásai.
1.2.1. A beszámoló összeállItásánál alkalmazott szabályrendszer
Tarsaságunk a számviteli törvény elöIrásainak megfelelöen a kettös konyvvitel szabályai
szerint vezeti könyveit és egyszerüsItett eves beszámolót készIt.
A mérleget a szãmviteli törvény 1. sz. mellékiet ,,A" változata szerint készItjUk ci, az un.
mérlegszerü eirendezéssel.
Az Uzemi (iizleti) tevekenység eredményét osszkoltség eljãrással állapItjuk meg.
Az eredménykimutatást a szãmviteli törvény 2. sz. mellékiet ,,A" változata szerint készItjiik
el.
Az üzleti ev idôtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év
december 31. napja.
A merlegkeszites idôpontja az uzleti év mérleg-fordulonapjat követó 2. hónap utolsó napja,
esetünkben az üzleti évet követö év február 28.
Társaságunk a kivétcies nagyságü vagy elôfordulásü bevételek, koitsegek és ráfordItások
Osszegét a számviteli politikában az alábbiak szerint hatãrorta meg:
Kivételes nagyságü bevétel: minden esetben az egy ga.zdasagi eseményból (szerzôdésbôl)
credo bevétel, amely den vagy meghaladja a Társaság adott évre vonatkozó Osszes számvitel
szerinti bevételének 50%-at.
Kivételes nagyságü költség: minden esetben az egy gazdasagi eseménybOl (szerzödésbOl)
credO koltseg, amely den vagy meghaladja a Társaság adott évre vonatkozó Osszes koltsege
és ráfordItása egyUttes értékének 50%-at.
Kivételes nagyságü ráfordItás: minden esetben az egy gazdasági eseménybOl (szerzOdésbOl)
credO ráfordItás, amely den vagy meghaladja a Tãrsaság adott évre vonatkozó összes
koltsége és ráfordItása egyiittes éntékének 50%-at.

Kivételes elôfordulásü bevétel: minden olyan bevétel, amely a Társaság Uzletszerü
mfiködésével nincs szoros osszefuggesben vagy közvetlen kapesolatban, rendszeres
tizietmenetén kIvUl esik, a bekövetkezése eseti jellegü. Minden esetben kivételes elôfordulásü
bevételnek kell tekinteni az összes bevétel 20%-at meghaladó támogatás osszegét.
Kivételes elôfordulásü koltség, ráfordItás: minden olyan koltseg vagy ráfordItás, amely a
Tãrsaság tizletszerü mtikodésével nincs szoros osszefliggésben vagy közvetlen kapcsolatban,
rendszeres tizietmenetén kivtil esik, a bekovetkezése eseti jellegti.
1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, am) bekerulési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO
módszer szerint meghatározott bekertilési érték.
Saját termelésti készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) elôállItási
koltseg a Sztv. 51. § szerinti elóállitási koltseg (közvetlen onkoltseg).
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizarfo1yamon kell
forintra átszámItani.
1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának mOdszere, gyakorisága
Ertékcsökkenést az uzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
szãmolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leirással.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elöállItási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy
elöállItási koltseget a használatbavételkor értékcsökkenési leIrásként egy osszegben
elszámoljuk. Az immateriális javakat számviteli politikánknak megfelelöen hãrom év alatt
Irjuk Ic.
1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása es azok eredményre
gyakorolt hatása: A számviteli politika meghatarozo elemei nem váltortak.
1.3. A számviteli alapelvektöl való eltérés ismertetése:
A Társasag eredményét jelentösen torzItaná, ainennyiben a FoldmtivelesUgyi Minisztériumtól
a Magyarország 2016. évi kozponti koltsegvetesérôl szóló 2015. évi C. torvény 1. számü
mellékietének XII. Fo1dmuve1éstigyi Minisztérium fejezetének 20/3/3 6 ,,Agrármarketing
céleloiranyzat ,, elöirányzata (AHT-333739) terhére nylijtoU, valamint a FoldmtivelesUgyi
Minisztériumtól a Magyarország 2016. évi kozponti koltsegveteserôl szóló 2015. évi C.
torvény 1. számü mellékietének XII. Foldmtivelésugyi Minisztérium fejezetének 20/5/4 ,,A
sertéságazat helyzetét javItó stratégiai intézkedések támogatása elöirányzata (AFIT-334740)
terhére nyüjtott vissza nem térItendö koltségvetési tamogatasok osszegeból a tárgyévet illetô
bevétel — mely a targyevben tenylegesen felmertilt koltsegeket ellentételezi, de a tãmogatott
tevekenyseg idötartama két tizieti évre, azaz 2016. szeptember — 2017. május 31. kOzOtti
idôszakra vonatkozik, és a mérlegkeszItes napjaig nines elszamolasi kotelezettség, de a
pénzugyi támogatások összege elölegként a Támogató részérôl a targyévben kiutalásra kerult
— nem kerUlne elszámolasra.

Ezért a megbizható es valós osszkép biztosItása és az eredmény torzitásmentes számbavétele
érdekében élt a Társaság a szãmvitelröl szóló 2000. évi C. törvény 4. (4) adta lehetôseggel,
és a konyvvizsgáló egyetértése mellett eltért a torvény elöirásaitOl (Sztv. 77. § (2) d) ), és
egyeb bevételként elszámolt a tamogatãsbol akkora osszeget (505.916 eFt illelve 47.425 eFt),
amekkora osszeg a támogatott tevekenyseggel kapcsolatban tárgyevben koltsegkent,
ráfordItásként a Társasagnál felmerult és a támogatás terhére az elszámoláskor érvényesIthetö
lesz.
1.4. A valós vagyoni, penzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése
1.4.1. Vagyoni helyzet

Mutató
1 Sajáttökearánya%
2 Tökefeszultségi mutató %
3 Eladosodottsági mutató %
4 Tôkeerösseg %
5 Befektetett eszközök aránya %
6 ForgOeszkozok aránya %

Képlet

E1ôzö
ev

Sajáttöke
Idegen töke
Idegen töke
Sajáttôke
Kotelezettsegek
Saját töke
Saját tôke
Osszes forrás
Befektetett eszközök
Osszes eszköz
Forgóeszkozok
Osszes eszköz

Tárgyév
0,42
23747,33
2 1408,10
0,42
2,89
85,71

1.4.2. Pénzflgyi helyzet

Mutató
1 PénzUgyi eredmény eFt
2 Likviditási mutató %
3 Likviditási gyorsráta %

Képlet
Cash flow
Forgoeszkozok
Rövid lejáratü köt.
Forgoeszk.-keszletek
Rövid lejáratü köt.

Elözö év

Tárgyev
559 036
95,48
95,48

2. A MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGESZ!TESEK
2.1. Eszközök
2.1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint
értékcsökkenési leIrásának alakulása mérlegtételenként
1. sz. mellékiet.

2.1.2. Elszámolt értékcsökkenési leIrás, leIrási módonként
2. sz. mellékiet
2.1.3. Költségek aktIv idôbeli elhatárolásának részletezése
2016-ban kifizetett, 2017. évi vásárokhoz kapcsolódó területbérleti dIjak osszege: 77.374eFt
2016-ban kifizetett, 2017. évi irodabérleti dIj és Uzemeltetési koltség összege: 3.718eFt
2016-ban kifizetett 2017. évi repulôjegyek összege: 470eFt.
2.2. Források
2.2.1. A céltartalék-képzés és felhasználãs részletezése
Egy folyamatban lévô peres tigy várható kotelezettsegere képzett: 2500eFt.
2.2.2. A költségek, ráforditások passziv idôbeli elhatárolásának részletezése:
2016. évre vonatkozO, de 2017-ben számlázott koltségek:
32eFt
238eFt
762eFt

- mobiltelefon, internet koltség
- Uzletviteli tanácsadás koltsége
- 2016 évi konyvvizsgálat feimálló koltsége
2.2.3.A mérlegben szereplô kötelezettségek részletezése:
2.2.3.1. Rövid lejáratü kotelezettsegek részletezése:
-

vevôktôl kapott elôlegek:

635 eFt

szállItói tartozások:

30.073eFt

fordulO napig nem számlázott szállItói
tartozások:

60.295eFt

NAV-val, helyi Onkormányzattal
szembeni adokotelezettségek:

28.5 18eFt

támogatási elôlegek meg fel nem
használt része:

517.479eFt

egyeb rövid lejáratü kotelezettsegek:

5 .243eFt

2.2.3.2. A fuggô és biztos (jövöbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti
részletezésben
Fuggö kotelezettségvállalás: peres ugyben egyerség megállapodás 2500eFt.
3.

AZ EREDMENYKIMUTATASHOZ KAPCSOLODO KJEGESZTESEK

3.1. Az értékesItés nettó árbevétele a IétesItô okiratban megjelölt föbb
tevékenysegenkenti megbontásban
konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése
saját tu1ajdonii, bérelt ingatlan bérbeadása, Uzemeltetése

17.340eFt
9. 069eFt

:V4

r•.

:X*

4.

3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió,
valamint más, az Európai Union kIvflli országok szerinti, illetve ezen beifli földrajzilag
elhatárolt piacok szerinti bontásban
Európai Uniós országokbOl igenybe vett szolgáltatások értékei:
Németország
17.097eFt
Franciaország
17.872eFt
Lengyelorszag
1.564eFt
1.300eFt
Románia
712eFt
Szlovákia
Európai Union kIvüli országokbOl igénybe vett szolgáltatãsok
értékei:
Szerbia
24.922eFt
26.178eFt
Oroszország
10.035eFt
Kazahsztán
6.518eFt
Szaud-Arábia
19.0 14eFt
EgyesUlt Arab EmIrség
3.154eFt
Kina
18.
140eFt
Japan
3.3. Az eredménykimutatásban szereplô igénybe vett szolgáltatások osszege —
396.115eFt — részletesen:
utazási és kikUldetési koltségek
bérleti dIjak
- ezen belül a kiállitási terulet bérleti dIja:
iroda üzemeltetési költseg:
távközlés, postakoltség:
továbbképzés:
karbantartási koltségek:
szakértöi, tanácsadási dIjak:
vásár, kiállitás, rendezvény koltsegek:
hirdetés, reklám, propaganda koltsegek:
egyeb igenybe vett szolgaltatasok:

10.488eFt
113 .501eFt
85.422eFt
7.525eFt
1.1 86eFt
508eFt
3 .699eFt
13.542eFt
168.052eFt
70.790eFt
6.824eFt

3.4. A támogatási program keretében kapott, folyósItott illetve elszámolt összegek
támogatásonkent
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi miködéséhez az alábbi támogatási
szerzôdések biztosItották a rendelkezésre álló forrást:
Foldmüvelésugyi
Minisztériummal,
mint
tamogatoval
kötött
ApF/497/20 16(341/2016/AMC) iktatOszámü támogatási szerzödés, "A sertéságazat
helyzetét javItó stratégiai intézkedések tamogatása kozossegi agrármarketing feladat
ellátása" feladatra 200.000eFt vissza nem téritendö támogatást biztosItott, melynek
támogatási idôszaka a támogatási rendelet hatályba lépésének napjától - 2017. május
31-ig tart. A támogatási szerzôdés keretében tárgyévben 142.000eFt elôleg
folyósitására kerUlt sor, melybôl felhasználásra kerUlt: 47.425eFt.

FoldmüvelésUgyi Minisztériummal, mint támogatóval kötött ApF/49 14/2016(417/2016/AMC) iktatószãmii támogatási szerzôdés, mely ApF/49 1-9/2016
(417-1/2016/AMC) iktatószárnmal módosItásra kerUlt, mindösszesen 908.400eFt
vissza nem térItendö tãmogatást biztositott a kozosségi agrármarketing feladat
ellátása" közfeladat koltsegeinek fedezetére, mely 2016. évben teijes osszegben
folyosItásra került. A támogatás felhasználására az alábbi bontás és osszeg szerint
kerult felhasználásra:
Tervezett
Tenyleges
kiadások
kiadások
(ezer forint)
(ezer foriut)
Külfc5ldi kiállItások
530955
161 386
Külfdldi rendezvények
19 000
38 490
OMEK
2061
3 000
Belfdldi rendezvények
69223
67 600
Szakmai tárnogató tevekenysegek
52 145
10311
49 166
BelfOldi fogyasztoi kampányok
78 500
157200
195 943
Müködési koltseg
Osszesen:
908 400
526 580
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.(továbbiakban AMC) finanszIrozásának fö forrása
a FoldmüvelésUgyi Minisztériummal, a Magyarorszãg kozponti koltsegvetesi torvényében
szereplö, Agrármarketing Célelôirányzat terhére kOtOtt támogatási szerzödés. Tekintettel arra
a tényre, bogy az em1Itett támogatási szerzödés hatálya, illetve feladatellátásra vonatkozó
idôszaka nem esik egybe a gazdasági évvel (hosszabb idöszakot ole! fel, a kOvetkezO naptári
év május 30-ig), Igy a fmanszIrozás és a feladatellátás az elOzetes tervektOl eltérOen, nem
minden esetben történik azonos idOszakban, mint az Uzieti év.
A 2016. ev, speciális, hiszen Onálló gazdasági társaságkent, nem, azonban feladatellátasért
felelOs Vezérigazgatoságkent mükOdOtt hason1O feladattal a Magyar Turisztikai Ugynokseg
Agr&marketing VezerigazgatOsága. A fentiekbOl kOvetkezOen, nem ál!tak rendelkezésre
bázisadatok a tervezés során.
Az AMC mikOdését es feladatellátását áttekintve uzleti tervének módosItását kezdeményezi
az alapItónál, tekintettel arra a tényre, hogy a 2016. évben az elfogadott Uzleti tervben
szereplO tObb tétel esetében igazolhatoan, az AMC lehetOségeit meghalado indokból, nem
záródott le tObb esetben sem a sztikséges szerzOdéses viszonyok rendezése, a fent emlItett
feladat jogutódlással OsszefUggesben.
Az Uzieti tery módosItasát kOvetOen az AMC kezdeményezi a Támogatási szerzOdés
módosItását a rendelkezésre álló határidOben.
A beterjeszteni tervezett üzleti tery módosItása a kttlfOldi rendezvenyek tekintetében 41,4
millió Ft keretOsszeget tartalmaz.
Az AMC mikOdési koitsegeinek tervezete a 6/20 16 (X.27) AlapItói Határozatban elfogadott
iizleti terve szerint:
Tétel
Dologi kiadások
Személyi koitségek
Osszesen

Osszeg
99 774 250,- Ft
148 654 688,- Ft
248.428.938,- Ft

A beszámolóban, az évzárást követöen az AMC teijes miiködési koltsége: 194.482.280 Ft.
Az AMC iizleti tervében feltUntettek valamint a tényadatok alapján jól látható, hogy a
rendkIvUli személyi intézkedések ellenére is, az eredeti Uzieti tervben foglaltakhoz képest
megtakaritást realizált a Társaság.
Az FM és az AMC közt létrejött Támogatási Szerzödésben szereplö osszeg 157.200.000 Ft.
Az AMC ttzleti tervében felthntettek alapján az eltérést a 2016. évben a jogutodlashoz
kapcsolódó bevételekkel kapcsolatos szerzödések lezárásának hianyaban a merlegkészItés
idöpontjáig, tervezett bevételeinek egy részét nem tudta realizálni az AMC kb. 12,9 millió Ft
értékben, valamint az Uzieti tery ,,Compliance" részében bemutatott 44 428 937,- Ft projektmunkaidö ráfordItás tervezett osszegehez képest a 15.240.004,- Ft-ban realizálódott.
A fenti eltérések egyilttesen kb. 42 millió Ft-tal rontották a thrsaság mködési koltsegeinek
egyenlegét, amely mindezen hatásokkal egyiltt az Uzieti terhez elöirányzataihoz képest
53.946.658 Ft megtakarItást, ugyanakkor a támogatási szerzódésben foglaltakhoz képest
37.282.280 Ft koltségnovekedést mutat.
A társaság Uzieti tervében a kiadásokra a fedezet rendelkezésre all, ugyanakkor a
fmanszIrozás forrását az elözetes tervekkel ellentétben a Támogatási Szerzödés módosItásával
szUkséges rendezni.
3.5.

A társasági ado megállapItásánál alkalmazott módosItó tételek ismertetése
adóalapot növeli a várható kotelezettsegekre képzett
céltartalék osszege:
a számviteli tv. szerint elszámolt értékcsOkkenés osszege:
adóalapot csökkenti a társasági adótorvény szerint elszámolt
értékcsökkenés osszege.

2.500eFt
9.119eFt
9.119eFt

A tãrsasági ado megallapItasakor a Tao tv 6 § (6) pontja szerint nem kell alkalmaznunk a
jovedelem-(nyereseg) minimumot.
3.6. A támogatási program keretében vegleges jelleggel kapott, folyósItott, illetve
elszámolt osszegek tamogatásonként /a kapott osszeg, annak felhasználása
(jogcimenként es évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kfl. 2016. évi mükOdéséhez az alábbi támogatási
szerzôdések biztosItottãk a rendel'kezésre álló forrást: A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint
tániogatóval kötött NGM_SZERZ/98/20 16 (MTZRT/SZERI194- 1/2016 iktatószámmal az
2016. évi antalyai Botanika VilágkiallItáson történö magyar részvételre nyüjtott 150.000.eFt
osszegü vissza nem térItendö támogatás. A támogatás idötartama: 2016.02.01. - 2016. 11. 30.
A támogatási osszegböl az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségü
Társaság 2016. 06. 10-en történt megalakulását kOvetôen 60.623eFt. osszeget használhatott
fel a projekt megvalósItásához. A projekt lezãrását kOvetöen az elszãmolás a támogatást
nyüjtO részére beadásra kerUlt. A rendelkezésre álló forrásból az Agrãrmarketing Centrum
19.539e Ft-ot használt fel, a fennmaradó 41.084eFt-ot további rendelkezésig rövid 1ejárati
kotelezettségként tartja nyilvén.

3.7.
A halasztott rãfordItások és a halasztott bevételek jelentôsebb összegei, azok
idôbeli alakulása
Halasztott bevételként, a támogatásból vásárolt eszközök el nem szmolt értékcsökkenésére
jutó összegét mutatjuk ki, passzIv idöbeni elhatárolásként 20.633eft értékben.

4.

TAJEKOZTATO KIEGESZITESEK

4.1. A tárgyevben foglalkortatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának
bemutatása
Megnevezés

Szellemi dolgozók
Allományon kIvUliek
Osszesen:

Atlagos
állományi
létszám (fö)
30
3
33

Javadalmazás
(eFt)
110.928
2.720
113.648

4.2. A vezetô tisztségviselôk, az igazgatóság, a felügyelô bizottság tagjaival
kapcsolatos adatok:
A felugyelô bizottsag tagjai dIjazás nélktil látják el a feladataikat.
4.3. Minden képviseletre jogosult személynek a neve es lakóhelye, aki az eves
beszámolOt köteles aláIrni:
-

Daróczi László 1021. Budapest, llüvosvolgyi it 111. B. ép. fsz. 1.

Kelt: Budapest, 2017. március 31.

Daróczi László
Ugyvezetô
Agrármarketing Centrurn
Nonprofit Kft.
I O5 ( dsest, Kossuth

tér I 1.

AdOszm 15593343-2-41

1.sz.mcllékk't

Agrármarketing Centrum Nonprofit kft 1055.Budapest, Kossuth tér 11.

AZ IMMATERIALIS JAVAK Es TARGYI ESZKOZOK ALLOMANYVALTOZASA
2016. 06. 10. - 2016. 12. 31.
ezer Ft-ban

Megnevezes

NYITO BRUTTO E.
Vásárlás
Apportálás
I lôá!lItás
Egyéb növekcdés
Atsorolás
Bcf.Icn bcruh. (cl6lcg)
növckcdésc
Növekedés öSSzeSen

AlapItásátszervezés
aktivált
értéke

Kisérleti
fejlesztés
alctivált
értéke

Vagyoni
értékiI
jogok

Szellemi
termékek

..
Uzieti
Immateriális javak
vagy
cegertek összesen

E.

Nyitó é.cs.
NOvckcdés
Csökkenés
Záró é. CS.
NYITO NETTO E.
ZARO NETTO E.

KOnyrclái Praktiku,n(R

Eréb
berendezések,
felszerelések,
jármüvek

Tenyészállatok

Beruházások,
fclñjitások

Tárgyi
eszközök
..
osszesen

Mindösszesen

3099

16468

19567

10215

10215

29782

3 099

16 468

19 567

10215

10 215

29782

386

386

386

386

386

386

0-ra Irás
Scicjtczés
Eladás
Apportba átadás
Egyéb csökkcnés
Bcf.lcn bcruh. (elóleg)
csökkcnésc
Csökkenés összesen
zARO BRUTTO

Ingatlanok

MiIszaki
berende.
zesek,
gépek,
jármüvek

3 099

16 468

19 567

9 829

9 829

29 396

5 574
48
5 526

8 781
48
8 733

4303

20663

1 240

1

967

3 207

1240

1 967

3207

5 574
48
5 526

1 859

14501

16360

4303

2.sz.melléklet

Agrármarketing Centrum Nonprofit kft 1055.Budapest, Kossuth tér 11.

ELSZAMOLT ERTEKCSOKKENES, LEIRASI MODONKENT
2016. 06. 10. - 2016. 12. 31.
czer Ft-ban
MapItásátszerveMegnevezés

ZCS

aktivált
értéke

I Ancáris

Kisérleti
fejlesztés
aktivált
értéke

Vagyoni
értékü
jogok

Szellemi
termékek

..
Uzieti
vagy
cégérték

Immateriális javak
összesen

Ingatlanok

Mflszaki
berendezesek,
gépek,
jármüvek

Eg'éb
berendezések,
felszerelések,
jármiIvek

Tenyészállatok

Beruházások,
felüjItások

Tárgyi
eszközök
osszesen

Mindösszesen

1 240

1 967

3 207

5 574

5 574

8 781

1240

1967

3207

5 574

5574

8781

1 240

1 967

3 207

5 574

5 574

8 781

DcgrcsszIv
Tcljcsitményarányos

Tery szerinti écs.össz.

Terven felüli écs.

Elszámolt ecs.össz.

© KOnve1ôi j'rakIikum

FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JIELENTES

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság Tulajdonosának

Vélemény
Elvegeztuk az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségu Társaság ("a Társasag")
(cégjegyzékszám: 01-09-284102) 2016. evi egyszerfisItett eves beszámolójának konyvvizsgalatat, amely
egyszerüsItett eves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készItett merlegbôl
melyben az
eszközök és források egyezô végösszege 715 420 E Ft, az adózott eredmény 0 E Ft és az ugyanezen
idöponttal végzôdo uzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentôs
elemeinek osszefoglalasát is tartalmazó kiegeszItö mellékletböl all.
-

-,

Véleményunk szerint a mellékelt egyszerüsitett eves beszámotó megbIzható és valós képet ad a
Társaság 2016. december 31-en fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idôponttal
végzödô lizleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetérél a Magyarországon hatályos, a számvitelrôl szóló
2000. évi C. törvénnyet összhangban (a továbbiakban: ,,számviteli térvény").

A véleminy aiapja
Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal osszhangban és a konyvvizsgálatra
vonatkozó
Magyarországon hatályos
torvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelôssegunk bôvebb leirását jelentésunk ,,A konyvvizsgáló egyszerüsItett eves
beszámoló konyvvizsgálatáert valofelelJssége" szakasza tartalmazza.
-

-

Az egyszerüsItett eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgalathra vonatkozó, Magyarországon hatalyos etikai
kovetelmenyeknek megfelelve, fliggetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai kovetelményekkel
osszhangban eleget tettünk egyeb etikai felelössegeinknek is.
Meggyözodesunk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonyItek elegendó es megfelelö alapot nyüjt
véleményUnkhoz.

FigyelemfelhIvás
FelhIvjuk a figyelmet a kiegeszftö mellékiet 1.3 pontjára, melyben bemutatásra kertil, hogy a megbfzhato és valós
osszkép érdekében a számvitelröl szóló 2000. evi C. torvény 4. (4) bekezdésében foglalt lehetöséggel élve a
Társaság eltért a szãmvitelrOl szOlO 2000. evi C. torvény 77. (2) d) bekezdésében elöIrtaktól, oly módon, hogy
egyéb bevételként számolta el a tárgyévet illetó, a tárgyévi koltsegek, ráfordIthsok ellentételezésére kapott
koltsegvetesi tãmogatást, melyröl a mérlegkészItést követöen köteles a témogató felé elszámolni. Véleményunk
nincs minôsItve e kérdés vonatkozásában.

Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit KonyvvizsgátO és AdOtanácsadO Kft.

ltr

1023 Budapest. Vdrhatorn utca 12-16. A.Op.t/20., Tet.:~36 1 31503 23, Fax: +36 1 315 21 57, Wet): www.dornhot.hu, E-mail: dornhof@dornhof.hu;
Társasdg adOszärna: 10260793-2-41 Cègjegyzékszdrna: 01 -09-063562

2/3. oldal

A vezetésfrlelffssége az egyszeruIsItett eves beszdmolóért
A vezetés felelós az egyszerüsItett eves beszámolónak a számviteli torvénnyel osszhangban történô és a valOs
bemutatás kovetelményének megfelelo elkészItéséért, valamint az olyan belsô kontrollért, amelyet a vezetés
szukségesnek tart ahhoz, hogy lehetôvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredô Iényeges hibás állftástOl
mentes egyszerüsItett eves beszámoló elkészftése.
Az egyszerüsItett eves beszámoló elkëszItése során a vezetés felelôs azert, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatãsára valO kepesseget és az adott helyzetnek megfelelöen kozzétegye a vá11a1ko7is folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel
egyszerfisItett eves beszámolOban valO a1ka1ma7isáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában all
megszUntetni a Társaságot vagy beszuntetni az Uzletszerü tevekenyseget, vagy amikor ezen kIvül nem all elötte
más reális Iehetóseg.

A könyvvizsgdlo egyszerllsftett eves beszámoló konyvvizsgdlatáért valoftlelössege
A konyvvizsgalat során célunk kellô bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerüsItett eves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredö lényeges hibás állItást, valamint az, hogy ennek alapjan a
véleményunket tartalmazó fliggetlen konyvvizsgãlOi jelentést bocsássunk ki. A kellö bizonyosság magas foké
bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nenizeti Konyvvizsgálati Standardokkal osszhangban
elvegzett konyvvizsgálat mindig feltárja az egyébkent létezö lényeges hibás állItást. A hibás állItások eredhetnek
csalásbOl vagy hibából, és lenyegesnek minösulnek, ha ésszerU lehet az a várakozás, hogy ezek onmagukban vagy
egyUttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerüsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasagi
döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvégzésre kerulô konyvvizsgálatnak a
részeként szakmai megItélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgãlat egésze során.
Emellett:
- AzonosItjuk és felbecsUljuk az egyszerüsftett eves beszámolO akár csalãsból, akár hibábOl eredö
lényeges hibás állItásainak kockázatait, az ezen kockâzatok kezelésére alkalmas konyvvizsgalati
eljárásokat alakItunk ki és hajtunk végre, valamint véleményunk megalapo7.ásához elegendô és
megfelelö konyvvizsgálati bizonyltekot szerzunk. A csalásból eredö lényeges hibás állItás fel nem
tárásának kockázata nagyobb, mint a hibãból eredöé, mivel a csalas magában foglaihat összejátszást,
hamisItást, szándékos kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsä kontroll feliilIrását;
- Megismerj ilk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsô kontroilt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott korUlmények között megfelelöek, de
nem azért, hogy a Társaság belsö kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánItsunk.
- Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelöseget és a vezetés által készItett
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerüségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéról a vál1alko7M folytatásának
elvén alapuló számvitel alka1ma7sa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyltek alapján arrOl,
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentOs ketseget vethetnek fel a Társaság vállalko7ks folytatására való kepességét illetôen.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn, fuggetlen
konyvvizsgálOi jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerüsItett eves beszámolOban lévô
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelôek, minösItenUnk kell
véleményUnket. Következtetéseink a fuggetlen konyvvizsgálói jelentésUnk dátumáig megszerzett
konyvvizsgalati bizonyltékon alapulnak. Jovôbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozá.st folytatni.
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- Ertékeljük az egyszerfisItett eves beszámoló átfogó prezentálását, felépItését és tartalmát, beleértve a
kiegészIto mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljUk azt is, hogy az egyszerüsitett eves
beszámolOban teljesül-e az alapul szolgalo ugyletek ës események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat tervezett
hatókörét és Utemezését, a konyvvizsgálat jelentös megállapItásait, beleértve a Társaság által alkalmazott belsö
kontroilnak a konyvvizsgálatunk során 1taIunk azonosItottjelentös hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 31.

Valoczki ndrea
Ugyvezetö
DomhofNagy und Partner Kfl
1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16. A/I/20.
Nyilvãntartásba-vételi szám:000093
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Teijességi nyilatkozat
a Dornhof Nagy und Partner Kit. részére

A jelen teijességi nyilatkozat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelössegü
Társaság (cégjegyzékszam: 01-09-284102) (,,a Társaság") 2016. december 31-i fordulónappal
összeállItott egyszerüsItett eves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészItö
mellékiet) (,,penzugyi kimutatás ") Dornhof Nagy und Partner Kit nevében eljáró Valóczki
Andrea bejegyzett konyvvizsgaló által elvégzett konyvvizsgalatával kapesolatosan készUlt, amely
konyvvizsgalatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánItson arról, hogy az egyszerüsitett eves
beszámoló megbIzható és valós képet ad a számvitelrôl szóló 2000. évi C. torvénnyel
osszhangban.
A vizsgalathoz legjobb tudomásunk és meggyözödésUnk szerint az a1ábbi teljessegi
nyilatkozatot tesszUk:
1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a konyvvizsgálatot a77a1 az alapfeltételezéssel végzik, hogy a
vezetés és az irányItással megbizott személyek elismerték és értik, hogy felelôsseggel
tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó számviteli elvekkel osszhangban történö
elkészItéséért, beleértve, azok valós bemutatását.
2. Teljesitettuk a konyvvizsgálati szerzödésben rogzItett kote1ezettségeinket, amelynek
megfelelöen a mi .felelösségUnk az egyszerüsItett eves beszámolónak a számvitelröl szóló
2000. évi C. torvénynek megfelelöen nyilvántartott adatokból történö összeállItása és
bemutatása, a könyvelés, az egyszerüsItett eves beszámolónak a 2000. évi C. torvénnyel és a
tényekkel való megfele1ese, valamint meggyôzödésUnk, hogy az egyszerfisItett eves
beszámoló megbIzható és valós képet ad a cég nettó eszközeirôl, valamint pénzugyi
helyzetérôl hfl és valós képet mutat.
3. MegerösItjuk, hogy:
a mi kotelezettségUnk a csalások es hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló
belsö ellenôrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása. A tulajdonosok, a
vezetés ellenôrzési rendszere révén megfelelöen kezeli a csalás, hamisItás kockázatát.
a mi felelôsségUnk az olyan belsô kontroll kialakItása és mflködtetése, amelyet a vezetés
és az irányItással megbizott személyek szUkségesnek határoznak meg ahhoz, hogy
lehetövé tegye olyan pénzUgyi kimutatások készItését, amelyek nem tarta1maznak akár
csalásból, akár hibából eredö lényeges hibás állItást.
közOltunk Onökkel minden olyan, bármely csa1áshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó
jelentös tenyt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a
Társaságra. KözöltUk Onökkel, hogy megItélésunk szerint mekkora annak a kockázata,
bogy a pénzUgyi kimutatások csalás következtében lenyeges hibás állItásokat
tartalmaznak.
4. Teljeskörüen es hiánytalanul, a valóságnak megfelelöen, a vizsgált évre vonatkozó
valamennyi tranzakciót, ugyletet, gazdasági eseményt feldolgozva, a vagyoni-pénzügyijovedelmezösegi helyzetre hatást gyakor10 további információkat kUlön is értelmezve
rendelkezésUkre bocsátottunk.
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5. Nem történt:
a.) szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéröl, akik meghatarozo
szerepet töltenek be az Ugyviteli folyamatok rendszerében,
b.) szándékos mulasztás azon más dolgozok részérôl sem, akik lényegesen befolyásolhatnák
a pénzUgyi adatokat,
c.) lényeges hatást gyakorlo visszajelzés a pénzUgyi beszámolók, a pénzUgyi jelentések
hiányossagaira, nem egyezôségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt
egyeztetés során ezek részéröl.
6. Minden pénzUgyi és számviteli nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Onök
rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Onöket, amelyeknek
az egyszerüsItett eves beszámolóra hatása lehet. Igy kUlönösen:
a.) tulajdonosi és management döntések, tulajdonosi egyerségek, viszonyok,
b.) a tárgyév egyedi, rendkivUli eseményei,
c.) egyedi szerzödéses megállapodasok követelések és kotelezettségek érvényesitésekor,
d.) az lizieti és az azon kIvUli események, ugyletek elkUlönItése,
e.) a vállalkozás továbbvitelével kapcsolatos tervek,
f.) mérlegben nem szereplö kotelezettségek, jogosultsagok, peres, vitás, kétes ugyek.
7. A beszámoló-készItéssel osszefi.iggésben rogzItjuk:
a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési
értéken értékeltUk, levonva belöle az ezen eszközok hasznos élettartalma alapján
megállapItott értékcsökkenési leIrást.
b.) A fordulónapon fennálló, vevôkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemü
követelések, amelyek a fordulónapon, vagy ez elött keletkeztek. A követelésekre az
egyedi minósitések alapján értékvesztés elszámolására nem volt szukség.
c.) A Tarsasag valamennyi készpénze es bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és
eszköze szerepel a fordulónapi beszámolóban. A Társaság megfelelô jogcImmel
rendelkezik a mérlegben és mellékieteiben szereplö, tulajdonában levô eszközökre,
azokat jelzálog, egyéb zalog vagy más hasonló jog nem terheli.
d.) A Társasag valamennyi kotelezettsége szerepel a fordulónapi beszámolóban.
e.) A mérlegbeszamoló és kiegészitö mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket,
amelyek szUkségesek a Tarsasag vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a
számviteli torvényben rogzItetteknek megfelelö hiteles bemutatásához, valamint a
Társaságra vonatkozó egyéb torvényekben és a szabályozásokban elöIrt tételeket. A
kiegészItö melléklet tartalmaz7a mindazokat a mérlegen kIvUli kötelezettségeket (p1.
peres Ugyek, stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megItéléseben szerepet
játszanak. A Társaságnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendô kotelezettsége.
f.) A pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészItö mellékietben közzétetteken kIvUl
ninesenek olyan lényeges Ugyletek, amelyek nem lettek megfe!elöen rögzItve a pénzUgyi
kimutatásokat alátámasztó számviteli nyilvántartásokban.
g.) Minden olyan veszteségre, amelyek kotelezettségeink teljesItése során merülnek fel,
illetve abból adódnak, hogy nem tudjuk teljesIteni bármely ilyen kotelezettségUnket,
céltartalékot képeztUnk, azokat a kiegészftô mellékletben megfelelöen bemutattuk.
h.) Nincs tudomásunk egyéb bárminemü lényeges tartozásról vagy követelésrôl, amely
jelentösen befolyásolná a cégUnk pénzUgyi helyzetét és a kiegészitô mellékietben ne
mutattuk volna be.
8. Nincsenek a Tarsasaggal szemben olyan nem érvényesitett igények, amelyek az UgyvédUnk
véleménye szerint érvényesIthetök lennének. Az tigyvédi nyilatkozat kelte utáni, jelen
nyilatkozat keltéig eltelt idöszakban nem történt olyan esemény, amely miatt a jogi
nyilatkozatot ki kellene egészfteni.
Agrarmarketing Centrum Nonprofit
Korlâtolt Felelôsségti Társaság

2016.

2/4.

9. Szerzödéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teijesItés esetén
lenyegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.
10. A mérleg kelte utáni idôszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzUgyi kimutatások
tekintetében kiigazItást igenyelne.
11. Nem történt olyan torvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. torvény
elöIrásaival Osszhangban készUlt egyszerüsItett eves beszámolóban mutatkozhatna.
12. Tisztában vagyunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszIrozása megelözeseröl és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) elôIrásaival, annak szabályait,
értelmezését ismerjUk. KijelentjUk, hogy a Pmt. 10. § (3) bekezdése alapján a konyvvizsgálot
a tényleges tulajdonos (az a természetes személy, aki szervezetben a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy az a természetes személy,
aki szervezetben meghatarozo befolyással rendelkezik vagy az a természetes személy, akinek
megbIzásából valamely Ugyletet végrehajtanak) illetve a képviselö személyében 2016. évben
bekövetkezett változásokról megfelelö idöben tájékortattuk. A rendelkezésUkre boesátott
bizonylatok es azok mogöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás mükodésében
nincsenek olyan Ugyletek, amelyek bUntetendö cselekmény elkövetéséböl származó dolgok
(ide értve a vagyoni jogosultságot megtestesItö okiratot, dematerializált értékpapIrt is) eredetét
leplezik. RogzItjtik továbbá, hogy gazdalkodásunkban nem jelentek meg, illetve a
tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerUltek olyan dolgok, amelyek btintetendö
cselekmény elkövetéséböl származnak.
13. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rogzItjUk, bogy a jelentôs és lényeges
minösItések meghatározása saját döntésünk, a konyvvizsgálat megbizasa a piaci értékek teijes
körének meghatározására nem terjedt ki. A vállalkozás amortizációs politikáját kialakItottuk,
a maradványérték számItás elveit, az értékelési visszafrások kezelését a számviteli elvekkel a
gyakorlatban megvalósItottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosItása a mi
feladatunk.
14. A várható kotelezettségekre képzett céltartalék képzési módszere, mértéke, követése a
vállalkozásunk számItásainak, tapasztalati adatainak eredmenye.
15. A Társaság programjai jogtiszták, illegális felhasználásból eredö hibák, hozzáférési
problémák, szükItett jogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a Társaság
adatbázisrendszerének megbIzhatósága nern sérül. A Társasag adatfolyamatai rogzitettek, zárt
rendszertik biztosItott. A gépi listák köre igazolt, rendszere zárt és folyamatosan felUlvizsgalt.
Az input és output adatok, adatbázisok köre behatárolt, dokumentált, adatvesztés a belsö
automatizmusok miatt nem történhet.
16. A Társaság számlázási rendszere zart, folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosItja.
Tételismétlés, kettös rögzItés nem forduihat elö, javItási algoritmus dokumentált. A program a
gépi számlázási szabályoknak megfelelö.
17. MegértettUk, feldolgortuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a konyvvizsgálati
munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzek alapján tôlünk kértek.
18. MegerösItjUk, hogy a tárgyévben a koltsegek ellentételezésére megItelt és elôlegként kiutalt
koltségvetési támogatasokat jogszerüen vettUk igénybe, azokat kizarolag a támogatási
szerzôdésben meghatározott célra és módon használtuk fel. A megbIzható és valós Osszkëp
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biztosItása es az eredmény torzItásmentes számbavétele érdekében éltUnk a számvitelröl szóló
2000. évi C. torvény 4. (4) adta lehetôséggel, eltértUnk a torvény elOirásaitól (Sztv. 77. (2)
d)), és egyéb bevételként elszámoltunk a támogatásokból akkora összeget, amekkora összeg a
támogatott tevékenységgel kapcsolatban a tárgyévben koltsegként, ráforditásként felmerUlt és
ez az osszeg legjobb tudomásunk szerint a támogatás terhére a szoveges szakmai és tételes
pénzUgyi beszámolóban a támogatási szerzôdésekben meghatarozott határidöben tOrténö
elszámoláskor érvényesIthetö lesz. A támogatások elszámolásának rendjét a számviteli
politikánk részletesen tartalmaz7a.
19. KijelentjUk, hogy a konyvvizsgálat részére átadott QualitySoft lntegrált Számviteli
Rendszerbôl átadott elektronikus állományok, illetve papIr alapon szolgáltatott adatok,
információk a Társaság 2016. évi egyetlen adatállományából származnak, azzal mindenben
megegyeznek.
20. A konyvvizsgálói munka során észlelt eltérések javitása a pénzUgyi kimutatásokban
megtörtént. MegerösItjUk, hogy a pénzUgyi kimutatások nem tartalmaznak hibás állItásokat,
sem egyedileg lényeges, sem osszessegeben - a pénzUgyi kimutatások egészére nézve lényeges hibákat. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentös, de ki nem
javItott hibák egyeztetésenek és javItásának felelössége a vezetést terheli.
21. KinyilvánItjuk, hogy az egyszerüsItett eves beszámoló a konyvvizsgalattal közös munkánk
eredménye, Rz7a1 minden tekintetben egyetértunk, és egyben megerösItjUk, hogy szakmai
terveink, értékeléseink tartalmuk es formájuk szerint azonosak a számviteli beszámolóban
rogzItettekkel.
22. Az adóhatóságnak jogaban all a Tarsasag fôkonyvének és egyeb nyilvántartásainak
ellenörzésére. A számvitelrôl szóló 2000. évi C. torvény elôIrásai szerint a Társaság
egyszerüsItett eves beszámolójára vonatkozó konyvvizsgalat eredményeként adott hitelesItö
záradék nem jelenti azt, hogy azt az adohatosag minden korrekció nélkUl elfogadja vagy
mentes minden hibától.

Budapest, 2017. március 31.

ugyvezetö
Agrármarketing Centrum
Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Adószám: 25593343-2-41

Agrarmarketing Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelössëgü Tãrsaság

2016.

4/4. -

Adatbiztonsági nyilatkozat
Dornhof Nagy und Partner Kit
Valóczki Andrea részére
Ez a nyilatkozat az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelossegfl Társasag 2016. évi
beszámolójának konyvvizsgálatával kapcsolatosan készUlt azért, hogy a konyvvizsgalat a vállalkozás
informatikai rendszeréböl nyert adatokat, mint elemzési alapadatokat a kanyvvizsgálati munka során
becsléseihez felhasználja, illetve a konyvvizsgáloi bizonyltékait ezek szerint megalapozbassa.
A fentiek értelmében az alábbiakat közoLjuk:
Tudomásunk szerint a vállalkozás programjai jogtiszták, illegalis felhasználásból credo hibák, hozzáférési
problémák, szükitett jogosultsagok, korlátozott moduláris rendszer miatt a vállalkozás adatbázisrendszerének
megbIzhatósága nem sérUl.
A vállalkozás adaffolyamatai rogzItettek, zárt rendszeruk biztosItott. A gépi listák köre igazolt, rendszere zárt
es foyamatosan felulvizsgalt. Az input és output adatok, adatbázisok kOre behatárolt, dokumentált,
információnk szerint adatvesztés a belsO automatizmusok miatt nem törtérihet.
Az adatkimentési gyakoriság, az archiválás módja, üteme, formája számItãsteclmikai illetve egyéb
szabályzatainkban rOgzItett. Szabályzataink, kOvetett eljárásaink megfelelnek a mindenkori elévülési es
formai szabályoknak. A rendszer és egyes moduljai egymással zárt és ellenOrzött rendszert alkotnak.
Fejlesztéseink programdokumentãcióban rOgzItettek, a korábbi verziók megOrzese mellett verziócserével
teljeskOrü adatmentés tOrténik.
A jogosultsági és hozzáférési szintek ellenOrzöttek, dokumentáltak, a hozzáférési jelszavak folyamatosan
karbantartottak. Nincs tudomásunk arról, hogy illegalis hozzáférésbOl eredOen a szokásos Uzietmenetben
adatvesztés, adatfelUlirás fordult volna elO. A hozzáférések, jogosultsagok, rendszerszintü kOtelezettsegek,
felelOsségek, belsO szabályzatainkban Irásban rogzItettek. A jogosultságregisztráció egységes normarendszer
szerint ellenOrzOtt.
A rendszergazda folyamatos feliigyelete mellett és irányftásával csak dokumentált és ellenjegyzett
módosItások tOrténhetnek az adatbézisok alapadataiban. Lezárt idOszakok adatait nem vagy csak megfelelo
regisztráció mellett folyamatos rendszerkontrollal, dokumentált formában lehet môdosItani.
A rendszerek kOzOtti kommunikáció folyamatos, algoritmizált, belsO rendszerkontrollal megfigyelt. A
közvetItett adatfolyamatok (kézi feladások) köre behatárolt, ellenörzOtt. A hibás adatkapcsolatok rendszer
szinten kezeltek és folyamatos rendszerfelügyelettink feltárásukat és kijavItásukat haladéktalanul, hibalista
elkészItése mellett elvégzi.
A s7im1ázási rendszer zárt, a folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosItja. Tételismétlés, keitOs
rOgzItés nem forduihat dO. A program a szoftverfejlesztO nyilatkozata alapján a tOrvények által meghatározott
gépi számlázási szabályoknak rnegfelelO. Nines tudomásunk arról, hogy szándékos mulasztás történt volna
azok részéröl, akik meghatározó szerepet tOltenek be az ugyviteli számviteli folyamatok mfikOdtetésében.
Kijelentji.ik, hogy a kOnyvvizsgalat részére átadott QualitySoft integrált ugyviteli rendszerbOl átadott
elektronikus állományok, illetve papIr alapon szolgáltatott adatok, információk az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korlátolt FelelOsségü Társaság 2016. évi egyetlen adatállományából szánnaznak, azzal pindenben
megegyeznek.
Kelt, 2017. március 31.
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