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Az

országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete tevékenységét

1997-benkezdte meg.

A

szerv ezet kamaraként működik.

A Kamara a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormanyzattal rendelkező, közfeladatokat,
továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köáestülete.
Szókhelye: 6000 Kecskemét, Rákó czi ut 9.

Il

5

Aláírásra jogosult: Kara Miklós

A szrímviteli információs

rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltatő feladata'
A külső szolgáltató neve: Kecskés Arnold
Regisztrációs száma: 151 107

A könywvizsgálat nem kötelező.
A mérlegkészítéspénzneme Ft.
A mérlegkészítésidopontja

2017

.02.28'

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv.
tartalmazza" melyek

a

bekezdése szerint azokat az információkat
nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-

16.

$ (5)

ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika
Az

Kamata sziímviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a besziímoló reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi

helyzetet, és a mai helyzet alapjan

a

jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Beszámolój át a22412000 Korm. szerint készíti.

A

könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlélkat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatiikör és a szöveges számlarend egyutt teszi lehetővé, hogy a könyveit a
számviteli törvény előírásai szerint Vezesse.

A

felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztá|yban tartja nyilván. Az 5. szám|aosztály
megfelelő tagolásával biztosítja' hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre
állj anak. A 6 -7 . számlaosztályokat nem nyitotta me g.

A

rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások köztjtt azokat a tételeket mutatja ki' melyek a
rendes gazdá|kodáson kívül esnek, nincsenek összefiiggésben a szokásos tevékenységgel.

A

szervezet a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelésieljárásokat alkalmazta:

Az előzó évi mérlegkészítésnélalkalmazott értékelésielvek

nem változtak'

Analitikus nyilvántartást vezet szewezet a vevői követelésekről és a száIlítői tartozásokról. A

munkabérek és egyéb személyi jellegtí kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a
bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A

két vagy több évet érinto gazdasági események eredményrre gyakorolt hatásanak kiszurésére

aktív és passzív időbeli elhatarolás szétrriát aIkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése:
feltrírásanak évében,a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintoen
(évenkéntkülön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
értékénekegyüttes (előjelétől ftiggetlen) összege meghaladja az e|lenőtzött iizleti év
mérlegfoösszegének 2oÁ-át, ill' ha a mérlegfőösszeg 2oÁ-ameghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az
500 millió Ft.

ha a hiba

Megbizható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:Ha a jelentős összegű hibák
és hibahatások összevont értékea saját tőke értékétlényegesen - a hibák feltarásanak évét
megelőző üzleti év mérlegébenkimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken)
- megváltortatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre
vonatkozó - adatok megtévesztők.
I

smételt kö zzétételalkalmazása:

A

megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló' jelentős összegu hibák feltarása esetén a
feltárás évétmegelőző ijz|eti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a
módosítások kiemelésévela targyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell
tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló
kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

Az év soriín jelentősebb hiba miatt önellenőrzés

Az

nem történt.
jelentősebb
összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
év során történt ellenőrzések

A

meghatátoző jelentőségű tÍngyi eszközöknéI

me gtervezett értékcsökkené s el számo

A

l

ásában

v

az azok

beszerzésekor (üzembe helyezésekor)

á|tozás nem történt.

meghatároző jelentőségű tárgyl eszközöknéI az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor)

me gtervezett várható maradványértékben v áltozás nem történt.

Mérlegben megj elenő pérungyí kötelezettsége nincs.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Vevők, száI1ítók
Vevőikövetelés:0Eft
Szállítói tartozás

2, I 82

E ft .

Támogatások

Költségek
Az

egyéb bevételek értékeaz a|ábbiakbóltevődött

Megnevezés

össze:

Bevételek (eFt)

Egyéb bevétel
Kerekítési különbözetek

76

24
100

Az igénybe vett szolgáltatások

értékeaz alábbiakból tevődött össze:

Költségnem

Költségek (eFt)

Szá11ítás, rakodás
Bérleti díjak
Ide gen j avítás' karbantartás
Hirdetés, reklám
Kamarai hírlevél
Utazás és kiküldetés
Rendezvényekhez kapcsolódó
Postaköltség
Telefon, internet
Mosoda vegytisztítás
Szakkönyv, cd, előfizetés
Vgyuit.ti szolgáltatás
Ugyvédi költség
Egyéb igénybe vett szolgáltatás.

40
110
85

171
71

1.134
2.755
83

464
76
38
600
2.286
15

Összesen:
Az

7s28

egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem

Költségek (eFt)

Bírságok
Különfele egyéb ráfordítás
Fizetendő kamat

ÖsszeSen:

781
110

450
1.341

Aktív és passzív időbeli
Arbevétel aktív időbeli elhatárolás 2016.-ös évre:

o
o
o
o
o
o

elhatárolások
229.980Ft

BAI7lO0005 Rácz xdamFerenc

15.000

BA17/00013 Fabasovics Zsolt

i 5.000

BA17100092 Vári Gyula

15.000

BAI7100114 Sipos József

15.000

BAI7100147 Nagy Bálint

15.000

BAIT/00154 Babak Bence

1s.000

a

BA17 100575 Szabó Attila

15.000

a

BAIT

Zsolt

15.000

o

BA17/02150 Groupama Biáosítő Zrt

100643 Katona

109.980

Költségek' ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2016._osévre: 31.393Ft

o
.
o
o

Mediaworks Hungary Zrt

3.190

Aegon Biztosító

2.669

Arxoft Informatikai Kft

s.929

Aegon Biztosító

19.605

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatarolás:

o
.
o
.
o
o
o
o
o

BKM-i Kormányhivatal2016IV

425.000

ne

Magyar Telekom Nyrt 2016. december

12.824

ENKSZ

58.638

2016. december

Groupama Biztosító Zrt.2016 december

25.000

Magyar Tekekom Nyrt. 2016 december

29.223

Bács Security Kft 2016 IV ne

23.495

EDF Démász

-6.162

Kecskés Arnold 2016. december

s0.000
100.000

Y adgazdálkodás vadászjegy december

Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolás

o
o

718.018Ft

:

Samsung Note telefon

SamsungNote értékcsökkenésénekvisszaírása

104.354Ft
-128.068

23.714

Vagyoni és pénzügyi he1yzet mutató számat

A tartósan

befektetett eszközök aránya előző évben 76,39yo volt, tárgyévben 82,290Á. A
forgóeszközök atánya előző évben |9,45oÁ volt, tárgyévben I6,04Yo. Az e|őző évhez képest az
összes eszközön belül a forgóeszközértéke csökkent.

Saját tőke

aránya az összes forrásbart (tőkeellátottság) előző évben 53,34yo volt' tárgyévben

74,94y,.

A

hosszú távtl eladósodottság 2l,6yo. Tárgyévben aZ e|őzó évihez képest

csökkent.

/

Közhasznú tevékenységek bemutatása
A hivatásos és sporfvadászok általiínos szakmai érdekeinek képviselete és védelme.
Közremúködés a vad védelmét, a vadgazdálkodás, valamint a vadászati jog gyakorlását,
hasznosítását érintő jogszabályok megalkotásában. A természetvédelem, a mezó- és
erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban tagjai útján _ azokképzésénekmagas szintű biztosításával
Feladataink:

_ az intenzív és eredményes vadgazdáIkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztés,
Avadászati hagyományok ápolása révénavadászati kultura megtartása és fejlesztése'
Annak biztosítása _ szükség esetén etikai eljárás lefolytatásával -, hogy tagjai a vadászattal,
v adgazdálkodással kapcsolatos előírásokat me gtartsák,
Az etikus magatartás, avadász etika, a vadvédelem fejlesztése és képviselete, a vadászat kedvező
társadalmi megítélésénekelősegítése' a más érdekvédelmi és civil szervezetekkel való szoros
kapcsolat kialakítása.
A vadvédelem elősegítéseés képviselete.

2016-ben számos rendezvén1're került Sor' amelyek egyúttal a vadászat népszenísítését,
a
l gálták.
kapcsolódó területen eredményt elérő rendőröket jutalmaztunk.
vadászt segítettünk hozzá a vadászathoz szükséges engedélyek

v adgazdáIko dás el i smerteté sét i s szo

Vadgazdálkodáshoz

Közel 4.288 fő
megszerzéséhez.

