Kiegészítő melléklet a Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők
Egyesületének Egyszerűsített éves beszámolójához
2014.01.01-2014.12.31-ig
Az egyesület alaptevékenységként a hereford, angus és galloway fajtájú hústípusú
szarvasmarhák tenyésztésszervezését, származásellenőrzését, származási lapjainak kiállítását
végzi az 1988. évi megalakulás óta. Országos tenyésztőszervezet. Tagja a Hereford
Világszövetségnek. Részt vesz a kiállítások szervezésében, a Kaposvári Állattenyésztési
Napok egyik fő kiállítója és szervezője. Tagjai részére szakmai segítséget nyújt a tenyészalapanyag és szaporítóanyag beszerzésében.
A hústípusú borjak és tenyészállatok értékesítése szinte kizárólag külföldre történik, így a
biztonságos értékesítés érdekében jó partneri kapcsolatait kihasználva külkereskedelmi
tevékenységet is végez az MHAGTE 90 %-os tulajdonában lévő MHAGT-KFT-n keresztül.
Az egyesület kettős könyvvitelt vezet, összköltséges eredmény kimutatást készít.
A beszámolókészítés időpontja: a tárgyévet követő év február 15-e.
Mérleg és eredménykimutatás további tagolása:Az egyesület a 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendeletben megadott mérleg sémát és eredménykimutatás sémát alkalmazza, a mérleg és
eredménykimutatás egyes tételeinek további tagolásával nem él.
Az értékcsökkenési leírás módszere:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett
várható élettartam, fizikai elhasználódás és erkölcsi avulás, a tevékenységre jellemző
körülmények figyelembe vétele alapján lineáris módon
kerül meghatározásra. Az
értékcsökkenés elszámolása az év utolsó napján történik. A kisértékű tárgyi eszközök
bekerülési értéke teljes összegben vásárláskor kerül elszámolásra. Nem jelentős a
maradványérték, ha annak értéke az éves értékcsökkenési leírás összege alatt van, illetve ha az
a 100000 Ft-ot (a kisértékű tárgyi eszközök mindenkori tv szerinti értékhatárát) nem éri el.
A készletek értékelésének módja:
A vásárolt készletekről év közben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet. A leltár
felvétel az év utolsó napjával történik, a vásárolt készletek értékelése a legutolsó beszerzési
áron (FIFO) történik. A továbbértékesítésre szánt készletek a vásárláskor ELÁBÉ-ként
kerülnek elszámolásra.
Az értékvesztések és visszaírások elszámolása:
A számviteli tv-nek megfelelően a vásárolt készleteknél, a gazdasági társaságokban lévő
tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, és a vevő követeléseknél, a kölcsönként
előlegként adott összegek és az időbeli elhatárolás követelés jellegű tételeinél értékvesztést
kell elszámolni, ha jellege tartós és összege jelentős.
Értékhelyesbítés elszámolásával nem él.

A költségelszámolás választott módszere
Az egyesület költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el. A költségek közül
elkülönítetten tartja nyilván az alaptevékenységgel, vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban
felmerült közvetlen költségeket. A mindkét tevékenységgel kapcsolatban felmerült
költségeket a bevételek arányában osztja meg az alap- és vállalkozási tevékenység között.
Számviteli elszámolás szempontjából minősítendő tételek:
A jelentős összegű hiba határértéke a számviteli tv-ben meghatározott mérték.
A valutában-devizában lévő eszközök és források értékelése: Év közben a devizás tételek Ft
értékének meghatározása az MNB által közzétett árfolyamon történik. A valuta és deviza, a
külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékét év végén az MNB által az
év utolsó napján közzétett árfolyam alapján határozza meg /60.§ (4)/.
Az Egyesület az 1988. évi megalakulása óta folyamatosan biztosította likviditását, sem
szállítói tartozása sem adótartozása nem volt.
A Egyesület tagjai hústípusú marhatartással foglalkoznak, van közöttük őstermelő, kisebbnagyobb KFT és ZRT is. Tagdíj és törzskönyvezési díj emelésére ebben a gazdálkodói körben
évek óta nincs lehetőség. Ezért vállalta fel korábban az egyesület tagjai választott borjainak
és tenyészállatainak export értékesítését, amely a tagoknak pénzügyi biztonságot jelent, az
egyesületnek pedig az alaptevékenység bevételeinek kiegészítését jelentette vállalkozói
tevékenységként. Ezzel biztosított volt az egyesület költségeinek a fedezete. Alapvetően
nonprofitásra törekedtünk, a vállalkozási eredmény a kereskedelem pénzügyi alapjait
teremtette meg.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény változást hozott a civil szervezetek
gazdálkodásában. Egyesületünk természetesen meg kívánt felelni a fenti törvénynek, ezért
az éves közgyűlés úgy határozott, hogy az élőállat külkereskedelmi tevékenységre az
egyesület egy KFT-t alapít. 2012. március 21-én megalakult a Magyar Hereford, Angus,
Galloway Tenyésztő Kft, melynek 90 %-ban az egyesület a tulajdonosa.
A civil tv-ben meghatározott 60 -40 %-os vállalkozási és alaptevékenységi árbevétel arányt
tartani tudtuk 2014. évben is. Alaptevékenység aránya: 61,17 %, vállalkozási tevékenység
aránya: 38,83 % volt.
Az Egyesület költségeinek fedezetét az alaptevékenység bevételein felül az MHAGT-KFT
kereskedelmi tevékenysége biztosítja, hiszen az egyesület tagjai ezzel a céllal döntöttek a kft
megalapításáról.
Az Egyesület likviditását 2014. évben is folyamatosan fenn tudta tartani, sőt 2014.12.31.-n
továbbra is fennállt az MHAGT-KFT részére korábbi évben nyújtott 60.888.100.- Ft összegű
tagi kölcsön, amely a kft a külkereskedelmi tevékenységének likviditását és az ÁFA
finanszírozását szolgálta.
Az exportőrök folyamatos ÁFA visszaigénylők és a 27 % ÁFÁ-t előre meg kell finanszírozni.
Ehhez egy nemrég alakult cégnek nincs megfelelő saját ereje. Hitelt az egyesület sem vett fel
soha, és a KFT sem kívánja hitelből finanszírozni a működését.

Az egyesületnek nincsenek kétes kintlévőségei, értékvesztés elszámolására okot adó
körülmény nem volt.
Az MHAGTE könyvvizsgálatra kötelezett, mely kötelezettségének eleget tesz. 2014. évi
beszámolóját könyvvizsgáló hitelesítette az OBH-nál történt letétbe helyezés előtt.
Az MHAGTE könyvvizsgálója: Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli szolgáltató, adó és
pénzügyi tanácsadó KFT.
Kamarai nyilvántartási szám: 001852
Könyvvizsgálatra személyében felelős könyvvizsgáló: Mikle Vilmosné
Kamarai nyilvántartási szám: 001470
Könyvviteli szolgáltatás végzésére, valamint a beszámoló öszeállítására jogosult személy:
Név: Kardos Istvánné
Cím: Kaposvár, Daru utca 5.
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001453
Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.
Az egyesületnek 6 fő teljes munkaidős létszáma van.
2014. évi bérköltség:
Személyi jellegű egyéb kifizetés:

26.397.145.- Ft
7.638.759.- Ft

Tárgyi eszközök és immateriális javak
Bruttó értéke Ft-ban
Halmozott értékcsökkenés Ft-ban
Nyitó
36.007.061.24.887.897.Növekedés:
3.809.154.
3.894.539.Csökkenés:
3.970.735.1.721.586.Záró:
35.845.480.27.060.850.2014. évben az egyesület 20.532.100.- Ft normatív támogatást kapott a 27/2009.(III.18.FVM
rendelet alapján tenyésztés szervezési feladatok támogatására az MVH-n keresztül.
38.357.- Ft végleges fejlesztési célú támogatás az időbeli elhatárolásból visszaírt 2014.-évre
esedékes rész. Egyéb támogatás az év során nem volt.
Kaposvár, 2015.02.18.
Dr. Márton István
Ügyvezető igazgató

