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I. Általános kiegészítések
Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja: 2009.04.30.
Fő tevékenységi kör: Sport és más rendezvények szervezése
Elnök: Fenyves Tamás
Székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 28.
A számviteli politikában a számvitel általános szabályai szerint járunk el.
Az értékcsökkenés elszámolásának elvei:
Alkalmazott leírási módszer: lineáris leírás a bruttó érték alapján a várható
maradványérték figyelembevételével.
Várható maradványérték:
Azoknál az eszközöknél, melyek várható élettartama megegyezik az eszköz
műszaki, gazdasági élettartamával, a maradványérték 0.
Épületek, építmények esetén a társaság 10 éves felújítási periódussal számol. 10
évig az épületek, építmények után tervszerinti értékcsökkenést számolunk el.
Minden egyéb eszköz esetén a maradványérték a bekerülési érték

10 %-a.

Értékvesztés elszámolása:
Az egy éven túli követelések esetében, ha a követelés könyv szerinti összege és a
várhatóan megtérülő összege közötti különbözet meghaladja a 100 eFt-ot
értékvesztést számolunk el.
100 eFt-nál kisebb összegű követelés esetében az értékvesztés összege a
követelés nyilvántartási értékének 50%-a
Rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítése:
A rendkívüli bevételek és ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a
rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem
állnak közvetlen kapcsolatban.
A rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítésénél nem tértünk el a számviteli
törvényben foglaltaktól.

A beszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől nem tértünk el.

A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet értékelése (%):

Saját tőke aránya, (Saját tőke/Idegen tőke):

518,23

Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/saját tőke):

19,30

Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/Saját tőke):

19,30

Tőkeerősség (Saját tőke/Mérleg főösszeg):

83,82

Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lej. köt.):

618,23

Likviditási gyorsráta: (Forg.eszköz-készlet/Röv.lej.köt.)

618,23

Tőkearányos jövedelmezőség:(Adózott er./Saját tőke)
Árbevételarányos jövedelmezőség (Ad. eredm./Nettó árbevétel):
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott er./Eszk. összesen):

76,79
252,93
64,37

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A befektetett eszközök alakulását az 1. Számú függelék tartalmazza.
Terven felüli értékcsökkenést és visszaírt értékcsökkenést nem számoltunk el.
Értékhelyesbítésre nem került sor.
Értékvesztést nem számoltunk el.
Hosszú lejáratú kötelezettségek összege (eFt):

0

ebből következő évben esedékes (eFt):

0

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége társaságunknak nincs.
Árfolyamnyereség címén elszámolt bevétel (eFt):

0

Árfolyamveszteség címén elszámolt ráfordítás (eFt):

0

III. Az eredménykimutatás részletezése:
eFt
Halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozással szemben
elszámolt összeg:

0

Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

0

Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzése:

0

Le nem zárt, határidős, opciós ügyletek összege:

0

IV. Tájékoztató kiegészítések:
Az alkalmazotti létszám (fő):

0

Az éves bérköltség (eFt):

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):

248

A társaság ügyvezetői előleget, kölcsönt nem kaptak.
A beszámoló összeállításáért felelős vezető: Fenyves Tamás
A beszámoló összeállításáért felelős számviteli vezető: Dencsi József (003128)
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