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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet{

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi T

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Gábor MikIós
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

etőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2O2O. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

O1 Fővárosi
ldószak terjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEp_EE_EE EEEE-EE_EE

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági me|léklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
x
n

szervezet neve]

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE
közterület neve: Ábel Jenó

Település: Budapest

Hétzszám: F---_l Lépcsőház: F--_-l Emelet:

Közterület jellege

T-_l
, E;----l
nito: [----__l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám nIlI Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege

t--_-l
t--l

ajto: l-----_l

m_Etr-tdsFlET-rTl

EEEE-EE_EE

t--l Lépcsőház: T----l Emelet:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység adószáma:

Szervezpl/ Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

rlTlToTd /ffi . 
t 6TiFI6l 5Tl / lT] 9 l 9 F'l

-E-EE

Á'r i,si

Kitöltó verzió:2.98.0 Nyomtatvány venió: í.3 Nyomtatva: 2021.05.27 12.31,55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

etőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Élőző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nxrívÁr;

A, Befektetetteszközök 1 438 9 42a
l. lmmateriális javak L34 80

ll. Tárgyi eszközök 1 304 9 348

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L42728 154 045

l. készletek

ll. követelések 1 593 978

lll. Értékpapírok 55 130 a7 992
lv, pénzeszközök 86 005 65 075

c, Aktív időbeli elhatárolások 288
Eszközök összeserrt L4/.166 163 76].

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 143 159 L62726
l. lnduló tőkeijegyzett tóke 27L5 27L5
l l, Tőkeváltozás/eredmény L26 294 130 155

lll. Lekötött tartalék 9 985 9 985
lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köihasznú tevékónységből) 4 165 19 871

Vl, Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0

E. Céltarta|ékok 0

F. Kötelezettségek 1 007 1 035

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 007 1 035

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 14/.166 163 761

Kitöltó verzió : 2,98.0 Nyomtatvá ny verzió :,t .3 Nyomtatva : 2021.05,27 12.31,55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

etőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad atok ezer forintban.)

Alaptevékenység I valtalxozasi tevét<enység 
]

összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
ertet<e

3. Egyéb bevételek 83 313 83 313

ebből:

- tagdíj 8L2LL 8t2LL
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 7 L34 7 L34

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 90 M7 so M7
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 90 M7 90 447

5. Anyagjellegű ráíordítások 36 710 36 710

6. Személyi 1ellegű ráfordítások 30 239 30 239

ebből; vezető tisztségviselők
luttatasal LLt23 LLI23

7. Éfiékcsökkenési leírás 836 836

8. Egyéb ráfordítások 2 633 2 633

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 158 158

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 70 576 70 576

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 70 576 70 576

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 19 871 19 871

]_0. Adóíizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 19 871 t9 871

Kitöltő verzió: 2. 98.0 Nyomtatvány verzió: 1 .3 Nyomtatva: 202'1,05.27 1 2.3í.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és köihasznúsági melléklet I pK_642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. *datok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 0 0 0

ebből:
- normatív támogatás

B, Helyi önkormányzati
költségvetési támoqatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaqv más államíól,
n emzetközi s"z'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt részének az
add'zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
oSsZeg

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0

G. Adományok 0 0

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. ! lgen m Nem

Kitöltő verzió : 2.98,0 Nyomtatvá ny verzió : í .3 Nyomtatva: 2021.05,27 12.31.56
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2O2O. év

1, Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

etőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám:

EEEE

Lépcsőház: E--__l Emelet; r---__l

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szer.vezet / Jogi szeméty szervezeti egység
Kepvtselo|eneK neve:

liF]-o|-o]/ffi EEEFm/E9l9Tá]
Etr-m-FFlolETTTl

EEnEEEEE-E-EE
Gábor Mik!ós

1.1 Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Sz*km*közi Szervezet tevékenységei kölöa kiernelten keleljük ae ágazati piaci gyUJ
a tas§ás részére történö továbbltásiit. F§nto§ íel*d*tunk a gardálkodök tájékaztatiis*, a saabálytaian

forgalmazás veslólyeiról és káros kóvetkeznrányeiröl. A Velömag §zövetség Szakm*közi
zervelet ás Ternréktanáes a jogsrabá|yi kötel,ezettségének el*get téve aktivan résrt ven a vetöma!|

zárt köru etek kia|akít*sát célzó kérelmek államig*zgat*§i eljárásában. l\ Vetönrag Szővetség
is több alkalgmmal §aitóköEleményt adatt ki * vetömag ágalarot érintö alrtuális kérdésekröl,

elyet számos TV és ritdió int*rjú kövstett. Alapleladarunk a velöm*g ágaeatot érinrö jogszabályok
, véleményezésében való aktív se*repváll*lá§. Folyématosan t*jékoztanuk a t*gságot

egváltoló j eg szabáIyekró l. rész leteztü n k a módgsu lt elöi ni§@kat.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő venió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:í.3 Nyomtatva: 2021.05.27 í 2.31.56

Házszám,. r----__l Lépcsőház: t--_-l Emelet: t----l



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

etőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (7) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 90 M7
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendáközése szerinti felhásználás áről sz6ló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevéte! 0

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. i]letve
a Kohéziói Alapbó! nyújtott támogáás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 90 47
H. Összes ráfordítás (kiadás) 70 576

l. Ebbő! személyi jellegű ráíordítás 30 239

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai 70 576

K. Adózott eredmény L9 87L

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséo et véaző-személvek száma
ía közéróekú önkéntes tevékénvséoről szőlő
2oos. evi Lxxxvt l!. törvénynek Íneg-íelelően)

E rőío rrás e l I átottság m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem

EctV. 32. § (4) a) KBl+B2y2 > 7,00o,0o0, - Ft] x !
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] x !
Ectv. 32. § G) c) Kl1+l2-Al-A2y(H7+H2)>=0,25] x tr

T ársadal m i támog atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1,+C2)/(G1_+G2) >=0,02] ! x
EctV. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=9,51 tr D
Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] ! x

Kitöltó verzió:2,98.0 NyomtaWány verzió: 1 .3 NyomtaWa: 2021.05.27 1 2,31,56



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_642

2020. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

etőmag Szövetség Szakm aközi Szervezet és Terméktanács

cSAToLT nlteutÉrtetex
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatolhato)

1, Megjelenítésre kerü]ő mellékletek

PK-642-01 Könywizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva: n
Eredetivel rendelkezik: !
Melléklet csatolva: f]
Eredetívelrendelkezik: !
Melléklet csatolva: m
Eredetivel rendelkezik: B

2. Megjelenítésre nem kerüIő melIékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosulsóg igazolása, amennyibe.n nem a szervezet saját Cégkapuján
vogy nem a.bejegyzeu.képviselő UgyféIkapujón keresztül kerül
e l oter ] esztesre a De szomol o

Melléklet csatolva:

EredetiveI rendelkezík:
!!

Kitöltő verzió : 2.98.0 Nyomtatvány verzió : 1 .3 Nyomtatva: 2021.05.27 í 2.3í.56



Szervezetet nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási száma: 01-02 -5 505

Kiegészítő melléklet

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
2O2O. december 31-i Egyszerűsített éves beszámolóiához

A Kiegészítő melléklet3 számozott oldalt tartalmaz

Budapest 202L, május 27,

Szervezet képviselője
Polgár Gábor

ügyvezető igazgató

Laű r
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Általános kiegészítés

A vóllalkoz ős b emutatása

Szervezet neve : Vetőmag Szövetség Szakmakö zi Szerv ezet és Terméktanács
A Szervezet székhelye: 1113 Budapest, Ábel lenő utca 4/b.
Nyilvántartási száma: 01-02 -5 505
Adószáma: 180513 93 -I-43
Működési forma: Nonprofit Szervezet

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ftovábbiakban: Szervezet)
L993, október ].-én alakult, országos érdekképviseleti szervezet.
Fő tevékenysége: szakmai érdekképviselet

A szervezet tagjai: belföldi vállalkozások, magánszeméIyek
A beszámoló aláírására Polgár Gábor jogosult

A SzervezetZO2O évre szóló számviteli politikáia

A Szervezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, (tv.) valamint a számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könywezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479 /20L6. (XII. 2B.) Korm, rendelet alapján készíti el beszámolóját.
Beszámoló részei:
mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet

A mérleg a szervezet pénzügyi, vagyoni helyzetét mutatja, a kialakított számlarend
biztosítja a tv. 1,. sz, mellékletében meghatározott - ,,A" típusú - tagolás szerinti
összeállítást.
Az eredménykimutatás a tv. ].. sz. melléklet "A" változata szerinti tagolásban és tartalommal
készül, összköltség eljárással,
A Szervezet az egyszerűsített éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős
könywitel rendszerében rögzíti, a négy számlasoros elméletet és a bruttó elszámolás elvét
alapul véve,
A vállalkozás a 6-os, 7-es számlaosztályt nem alkalmazza.

A mérlegkészítés időpontia: tárgyévet követő év január 31.

Ertékelési módok és eliárások

A Szervezet az immateriális javakat, valamint a tárgyi eszközöket, a bekerülési értéket az
értékcsökkenéssel csökkentve, - nettó értéken -értékeli.
Immateriális javak közé tartoznak a vásárolt szellemi termékek.

Az eszközök besorolása a tv. 22. paragrafusának megfelelően az elhasználódási idő
figyelembevételével történik. Az értékcsökkenés elszámolásának alapja a beszerzési ár,
kiegészítve a használatbavételig esetlegesen közvetlen felmerült költséggel,

312



Értékcsökkenés elszámolása lineárisan a maradványértékkel csökkentett bruttó érték
után történik.
A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök egy összegben kerülnek leírásra.
Ertékcsökkenés elszámolása évente egyszer december 31-i fordulónappal történik.

A Számviteli törv. módosítása bevezette az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék
kategóriákat.
A Szervezet befektetett eszközei a könyveiben a piaci értéknek megfelelő értéket
tükröznek,így a Szervezet. nem él az értékhelyesbítés lehetőségével.

A Szervezetnek vásárolt és saját előállítású készletei nincsenek.

A leltár dec, 31-i fordulónappal a Szervezet eszközeire és a vevő követelésekre, valamint
előlegekre mennyiségi és minőségi számbavételIel zajlik le.

Az eredmény összetevői, az eredmény-elszámolás választott módia

A Szervezet számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti
tevékenységének és gazdasági vállalkozási tevékenységének bevételei, kiadásai ráfordításai
és eredménye egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.

A beszámolóban a vállalkozási és alapcél szerinti tevékenység eredményét ún. összköltség
eljárással állapítja meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek költségek és ráfordítások nem voltak.

Ellenőrzés 2020. évre jelentős összegű hibát nem tárt fel.
Szervezetnek leján ill. kétes követelései nincsenek.
A Szervezetvezető tisztségvise|őirészére előleg, kölcsön kifizetése nem történt.
A Szervezetben foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai létszáma 3 fő.
A Szervezetnél veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmi kötelezettsége nem
várható.

Kiegészítő mellékletet összeállította: Takács Istvánné
Regisztrációs száma MKK 002497

Budapest, 20ZL május 27,

Polgár Gábor
tő igazgatő

3/J


