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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

 

 

A vállalkozás neve:  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye:   6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. 

 

Internetes honlap elérhetősége: www.gabonakutato.hu 

 

A társaság képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámoló aláírására kötelezett: 

    Dr. Szarka Béla 

    1152 Budapest, Palánk utca 120. 

 

A könyvviteli szolgáltatások irányításáért felelős személy: 

Fodor Zsolt – gazdasági igazgatóhelyettes 

    6729 Szeged, Kece utca 10. 

 

A Társaságnál a könyvvizsgálat a Számviteli Törvény 155.§ (2) és (3) bekezdése alapján 

kötelező. 

    Könyvvizsgáló társaság neve: MORÁL-AUDIT Kft. 

Címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 124. A/1/2. 

    Kamarai nyilvántartási száma: 002628 

    Személyében eljáró természetes személy: Tamás Zoltán Péter 

    Kamarai nyilvántartási szám: 006018 

 

A társaság jogi helyzete: Gazdasági társaság, formája Korlátolt Felelősségű Társaság 

„Közhasznú Szervezet” – a Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

Cg.06-09-013499/62. sz. végzése alapján  

 

A társaság tevékenységének köre: 

Közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenység 

Üzletszerű vállalkozási tevékenység az Alapító Okiratban foglaltak 

szerint. 

 

A Társaság közhasznú tevékenységei: 

A Társaság kiemelten közhasznú szervezet, mely tudományos kutató tevékenységen belül 

mezőgazdasági kutatás és kísérleti fejlesztés körébe tartozó tevékenységet végez. 
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Tevékenységek a TEÁOR-nak megfelelően: 

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Ezen belül: 

- Alapkutatások végzése a nemesítést szolgáló biotechnológiai, nemesítés-módszertani, 

alkalmazott genetikai, rezisztencia biológiai és növényélettani téren. 

- A különböző növényfajoknál általában a nemesítés megalapozása biotechnológiai, 

növénykórtani, stresszélettani, beltartalmi, minőségi és tápanyag-hasznosítási 

vizsgálatokkal. 

- A biológiai, genetikai előrehaladást szolgáló génalapok bővítése. 

- Aestivum és durum búza, árpa, zab, kukorica, napraforgó, olajlen, szemes- silócirok, 

szudánifű, repce, vöröshere, köles, rozs, tritikálé, pohánka, fénymag, szója és egyéb 

alternatív (talajtakaró, zöldtrágya stb.) növények nemesítése, honosítása, fajtafenntartása a 

szabadföldi, üvegházi, laboratóriumi komplex kísérletekkel, vizsgálatokkal, értékeléssel 

együtt. 

- Ezen növényfajok közül a hibridek esetében: 

o a beltenyésztett vonalak, az alapegyszeresek előállítása, felhasználása, 

o a hibrid minősítését követően két évig az F1 vetőmag előállítása, felhasználása 

alapvetően a megismertetés, a köztermesztési hasznosítás előkészítése, a kutatási 

eredmény bevezetése érdekében, 

o a hibridhasználathoz, a folyamatos nemesítői és fajtatulajdonosi 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatást támogató térítések (fajtahasználati díj, licencdíj) 

megalapozása, ezek kutatási célú felhasználása. 

- Ezen növényfajok közül a fajták esetében: 

o az elit szaporulati fok előállítása, hasznosítása a fajta élettartama alatt, 

o a fajta minősítését követően további 3 évig a szükséges szaporulati fokok 

előállítása, felhasználása, alapvetően a megismertetés, a köztermesztési hasznosítás 

előkészítése, a kutatási eredmény bevezetése érdekében, 

o a fajtahasználathoz, a folyamatos nemesítői és fajtatulajdonosi szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó, kutatást támogató térítések (fajtahasználati díj, licencdíj) megalapozása, 

ezek kutatási célú felhasználása. 

- Az előállított és a honosított növényfajták, hibridek gazdaságos, környezetkímélő 

termesztési technológiájának kutatása, állandó korszerűsítése, az ehhez szükséges 

kísérletek – fajta összehasonlítás, kezeléshatások mérése, termőhelyi különbségek 

meghatározása, stb. – beállítása, értékelése, specifikus vetőmag-előállítási 

technológiák kidolgozása, folyamatos karbantartása, a termőhelyi fajta- és 

termesztéstechnológiai adaptációt elősegítő szaktanácsadás, tanfolyami és egyéb 

szakmai oktatás, továbbképzés, az így megvalósult szellemi (szolgálati találmányok, 

know-how, újítás) és egyéb termékek hasznosítása. 

- A biológiai alapokra épülő, azok gyakorlatba való bevezetését szolgáló, a fenntartható 

mezőgazdasági fejlődést támogató növénytermesztési kutatások. 

- A kutatási eredmények bevezetése, elterjesztése bel- és külföldön, az ehhez szükséges 

marketing tevékenység végzése, bemutatók és kiállítások lebonyolítása, megalapozása 

ökonómiai, tájtermesztési kutatásokkal. 
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- Az alternatív növények genetikai-biológiai alapjainak fejlesztési eredményeire is 

támaszkodva fehérjedús és más takarmánykeverékek összeállításának kutatása. 

- Alternatív és más növények hasznosítási lehetőségeinek tudományos feltárása 

élelmiszeripari, egyéb ipari, energiagazdálkodási, környezetvédelmi stb. területen. 

- Főleg szójára és más alternatív növényekre alapozva táplálék-kiegészítők kutatása. 

- Egyéb, a biológiai alapokhoz kapcsolódó, innovációval összefüggő információk és 

igények folyamatos feltárása, a tudományos-kutatási tevékenység ehhez igazodó 

célszerű aktualizálása. 

- A szántóföldi kutatási feladatok ellátásához szükséges területek idő- és térbeli 

izolációja, a kutatás genetikai, biológiai szempontjainak figyelembevételével 

alárendelt termelést végez, és az ebből származó terményeket értékesíti. 

- Az országos, illetve a nemzetközi agrárinformációs hálózat elsődleges adatbázisainak 

kialakításában való közreműködés. 

- Diétás élelmiszerek (tészták, kenyérporok, stb.) kifejlesztése, receptúrák kidolgozása 

vesebetegek, PKU-sok és glutén érzékenyek stb. számára. 

 

Ezen közhasznú tevékenységekből származó K+F eredményeket, a Társaság bárki 

számára hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszi. 

 

A Társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzendő, azokat nem 

veszélyeztető üzletszerű gazdasági, vállalkozási tevékenysége: 

01.1 Növénytermesztés és kertészet. Ezen belül: 

       01.11 Gabonafélék és egyéb máshova nem sorolt növények termelése: 

- A hibridek F1 vetőmagjának előállítása, hasznosítása (termelés, termeltetés, 

feldolgozás, forgalmazás) a hibrid minősítésétől számított harmadik évtől 

kezdődően. 

- A fajták I. és II. szaporulati fokú vetőmagjának előállítása, hasznosítása a 

fajta minősítésétől számított negyedik évtől kezdődően. 

- A kutatási célokat közvetlenül vagy közvetve nem szolgáló területek 

hasznosítása. 

       01.12 Zöldség, dísznövény termelése 

01.41 Növénytermelési szolgáltatás 

01.42 Állattenyésztési szolgáltatás 

15.41 Nyers olaj gyártása 

15.61 Malomipari termék gyártása 

15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 

15.85 Tésztafélék gyártása 

15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 

51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem 

51.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelem 

52.24 Pékáru, édesség kiskereskedelem 

52.27 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 

52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

74.13 Piac- és közvélemény kutatás 



 6 

74.14 Üzletviteli tanácsadás 

74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás. Ezen belül: bemutatók és 

          kiállítások megszervezése, rendezvényszervezés megrendelésre. 

 

I./1.) A Társaság számviteli politikájának meghatározó elemei 

- Az éves beszámoló és eredmény kimutatás elkészítésekor irányadó jogszabályok a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. és közhasznú szervezetre vonatkozó egyéb 

jogszabályok. A Társaság az éves beszámoló mérlegét „A” változatban, valamint 

az összköltség eljárással készülő eredmény kimutatás „A” változatát készíti el, 

mert a társaság könyvvezetési formájának ez felel meg. Ezen kívül elkészíti a 

jogszabályoknak megfelelő közhasznúsági jelentést is, melyet a kiegészítő 

melléklet utolsó része tartalmaz. A mérleg tagolása megegyezik a jogszabályban 

foglaltakkal. Az éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelően magyar 

nyelven készül, az összegek ezer forintban szerepelnek, tartalmazza az előző 

időszak adatait is. A társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. A 

Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól 

a Számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti 

könyveit, mely biztosítja a gazdasági műveletek folyamatos rögzítését, a számviteli 

elvek betartását, és a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetéről valós kép kialakítását 

teszi lehetővé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi előírások 

figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem előtt tartásával került 

kialakításra. 

 

- A Társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség-nemenként 

kerülnek könyvelésre. A vezetői információs igények kielégítése érdekében a 

bevételeket és a költségeket az egyes főkönyvi számlákon belül a kialakított 

szervezet-munkaszám rendszer segítségével csoportosítja. Az évközi folyamatos 

információ biztosítása érdekében a Társaság havonta főkönyvi kivonatot, havi 

mérleget és eredménykimutatást készít.  

  

- A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának 

elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, 

következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi 

értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a 

lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. 

 

- A Társaság a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső 

szabályait úgy alakította ki, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás 

alátámasztásán túlmenően a kiegészítő melléklet adatainak alátámasztására is 

alkalmas legyen. 

 

- A közpénzek felhasználásának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a 

Társaság nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét oly módon vezeti, illetve 
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részletezi, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok 

rendelkezésre álljanak. 

 

- A társaság könyveiben elkülönítetten, munkaszámok útján kezeli a közhasznú és a 

vállalkozási bevételeket, ezek költségeit, a bevételek forrás szerinti elkülönítését, 

pályázatok elszámolását pályázati számonként. Így a közhasznú beszámoló részét 

képező adatok kinyerése biztosított. 

 

-   A Társaság a Számviteli Törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, 

leltározási, eszköz és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. A 

beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályzatok:  

Számviteli politika 

Számlarend 

Értékelési szabályzat 

Önköltség számítási szabályzat 

Leltározási szabályzat 

Selejtezési szabályzat 

Belső ellenőrzési szabályzat 

Pénzkezelési szabályzat 

 

- A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl 

további tagolást nem tartalmaz. Az arab számmal jelzett tételek egy-egy csoporton 

belül nem kerülnek összevonásra, illetve nem kerülnek elhagyásra azok az arab 

számmal jelzett sorok, amelyben sem a tárgyévben, sem az előző évben nem 

szerepel adat. 

 

- Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző 

ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt 

hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének 

együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 

szerinti értékhatárát. Az ellenőrzések által megállapított nem jelentős összegű 

hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás megfelelő tárgyévi 

adatai tartalmazzák. 

 

- Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 

során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és 

hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes 

(előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 

mérlegfőösszegének 2 %-át. A kiegészítő mellékletben részletesen be kell mutatni 

a jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára 

gyakorolt hatását évenkénti bontásban. 
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- A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő 

devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló és minősített követelést, befektetett 

pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg 

fordulónapjára vonatkozó MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított 

forintértéken mutatja ki a Társaság. A mérleg fordulónapi értékelésből adódó 

különbözetet, annak az eredményre gyakorolt hatásától függetlenül könyveljük. 

 

- Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket a Társaság 

csak akkor változtatja meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább 

egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. Ez 

esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a kiegészítő 

mellékletben részletezni kell. 

 

- A Társaság az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel 

ellenőrzi és - a törvényben szabályozott esetek kivételével - egyedenként értékeli. 

A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek 

körültekintően elvégzett értékelése során a Társaság figyelembe vesz minden olyan 

értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket 

érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak. A befektetett eszközöket, a 

forgóeszközöket bekerülési értéken értékeljük, csökkentve azt az 

értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, illetve növelve azt a visszaírás összegével. 

 

- Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve 

ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra 

megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a kiegészítő mellékletben 

számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg 

kell adni. 

 

- Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe 

helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja el a Társaság 

mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. A Társaság a 

Sz. T. 52 §-a szerint az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolandó 

értékcsökkenését, saját körülményeit, a várható hasznos élettartamot és a hasznos 

élettartam végén várható maradványértéket figyelembe véve kialakított lineáris 

leírási kulcsokkal számolja el időarányosan. Üzembe helyezéskor kerül 

meghatározásra – minden prognosztizálható információ figyelembevételével – a 

maradványérték. Maradványérték meghatározása esetén az amortizáció alapja a 

maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Ha az évenként elszámolásra kerülő 

értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 

körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz 

értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következik be, akkor 
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a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás 

eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell 

mutatni. 

 

- A kisértékűnek minősített (a 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti) 

immateriális és tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a 

használatbavételkor, azaz aktiváláskor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

számolja el a Társaság.  

 

- A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a rendeltetésszerű 

használatbavétel napjától, az üzembe helyezéstől kezdődően. Eszköz kivezetés (pl. 

selejtezés, értékesítés, hiány) átsorolás esetén az eszköz értékcsökkenését a 

kivezetés, illetve átsorolás naptári napjáig számolja el a Társaság. 

 

- Nem számolható el a Számviteli Törvényben nevesített eseteken túl terv szerinti, 

illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv szerinti 

értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális és tárgyi eszköznél. 

 

- A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – 

függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök 

között szerepel – a Társaság értékvesztést számol el, a befektetés könyv szerinti 

értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. (Sz. Tv. 54.§) 

 

- Amennyiben a mérleg fordulónapi értékelés során megállapítást nyer, hogy a 

befektetések és értékpapírok mérleg készítés kori piaci értéke jelentősen és tartósan 

magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban 

elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés 

visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a befektetés 

beszerzési értékét. 

 

- A készletek fogalomkörébe tartozó vagyoni eszközök csoportosítását, analitikus 

nyilvántartásuk elveit, értékelésüket, a készletekkel összefüggő gazdasági 

műveletek könyvviteli számlaösszefüggéseit a 2. számlaosztály tartalmazza. A 

szállítóktól beszerzett készleteket a szállító által megküldött számla alapján a 

Társaság beszerzési értéken veszi nyilvántartásba, elszámolása FIFO módszer 

szerint történik. A beszerzési értékbe tartozó tételeket a Számviteli Törvény, a 

Számlarend és az Értékelési szabályzat részletesen meghatározza. A saját 

vállalkozásban előállított készletnek minősülő vagyoni eszközöket az Önköltség 

számítási szabályzat előírásai szerint megállapított közvetlen önköltségen tartjuk 

nyilván. 
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- A munkavállalóknak használatba kiadott, tárgyi eszköznek nem minősülő 

munkaeszközöket és egyéb készlet jellegű vagyontárgyakat a kiadással egyidejűleg 

– időbeli hatályát is figyelembe véve – költségként kell elszámolni. Ha a vásárolt 

készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen 

és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, 

akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken kell figyelembe venni. Ha a saját 

termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési 

(előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 

mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még 

várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett értéken kell kimutatni, a készlet 

értékét a különbözetnek értékvesztésként történő elszámolásával kell csökkenteni. 

A készletállományt selejtezni és a könyvekből ki kell vezetni, ha az feleslegessé 

vált és további hasznosítása nem lehetséges. A Társaságra vonatkozó konkrét 

szabályokat az értékelési szabályzat tartalmazza. 

 

- A könyvviteli nyilvántartásokban szereplő valamennyi követelést adósonként 

(ideértve a vevőkkel szembeni, a munkavállalókkal, kilépett munkavállalókkal 

szembeni, és az egyéb követeléseket, valamint a szállítóknak folyósított előlegeket, 

az adott kölcsönöket is) az éves beszámoló összeállítását megelőzően – a követelés 

lejárati időpontja, az adós fizetési készsége és fizetési képessége 

figyelembevételével – a Társaság minősíti. A követelések minősítési kategóriái: 

 határidőn belüli, teljes értékű követelések, 

 határidőn túli, (lejárt) követelések,  

 behajthatatlan követelések 

 

- A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy 

egészében behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év 

hitelezési veszteségeként le kell írni. Behajthatatlan az a követelés,  

 amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a 

talált fedezet a követelést csak részben fedezi, 

 amelyet a hitelező a csődlejárás, a felszámolási eljárás, 

adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében 

elengedett, 

 amelyre a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozat szerint nincs 

fedezet, 

 amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a 

vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt 

fedezetet, 
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 amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, a fizetési meghagyásos 

eljárásban, a bírósági eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek 

nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, az 

adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a 

felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel 

 amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

 amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

 

- A vevő (adós) minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést 

kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk 

alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő 

összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében. A határidőn túli 

követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint a 

Társaság értékvesztést állapít meg és számol el. Azon vevőkövetelésekre, ahol a 

vevő felszámolás alá került, és érvényesíthető fedezet a vevővel szemben nem 

került kikötésre, illetve egyéb, az ügyfél megítélésére vonatkozó információ nem 

áll rendelkezésre, valamint a vevő tartozása 365 napon túl áll fenn, 100 %-ban 

értékvesztést kell elszámolni. (SzTv. 55. §)  

- A Társaság az SzTv. 25. §. (4) bekezdése és (5) bekezdése alapján akként döntött, 

hogy a kísérleti fejlesztés eredményeit (fajták, szabadalmak) nem aktiválja, azokat 

szigorú rendszer szerint analitikusan tartja nyilván 

 

- A munkavállalók, alkalmazottak az éves beszámolót, a könyvvizsgálati záradékot a 

Társaság telephelyén, az ügyvezető igazgatói titkárságon (6726 Szeged, Alsó 

kikötő sor 9.) tekinthetik meg, azokról teljes vagy részleges másolatot 

készíthetnek, valamit ezek a dokumentumok a Társaság honlapján is elérhetőek. 

 

- A Társaság elkülönítetten kezeli az alábbi gazdasági eseményeket: 

 a vállalkozási és közhasznú tevékenység bevételeit és ráfordításait 

 a bevételeket forrás szerint 

 a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó adatokat 

 a közhasznú beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat 

 a továbbutalásra kapott, továbbutalt támogatások összegét. 

      Az elkülönítés módja: szervezet-munkaszám szerinti nyilvántartás. 

 

- A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év február utolsó napja. Ezen 

időpontig minden olyan gazdasági esemény kihatása rögzítésre kerül a mérlegben, 

illetve az eredmény kimutatásban, amely a tárgyévvel kapcsolatosan ismertté vált. 
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- A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező, a könyvvizsgálói záradékot a beszámoló 

tartalmazza. 

 

- A Társaságnál belső ellenőrzés működik, mely biztosítja a vezetői ellenőrzés 

folyamatosságát, a szabályzatok és utasítások betartását. 

 

Önellenőrzéssel feltárt jelentősebb összegű hibák eredményre, eszközökre, forrásokra 

gyakorolt hatása 2017. évben nem volt.  Adóellenőrzés, egyéb hatósági ellenőrzés hiányt, 

bírságot nem állapított meg.  

 

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 

II./1.) Eszközök - források összetétel változásának bemutatása 

 

ESZKÖZÖK 

 

A tétel   

Megnevezése 

Nyitó 

részarány 

   % 

    Érték 

Nyitó                 Záró 

eFt 

Záró részarány  

  % 

A. Befektetett eszközök 54,02% 2 410 041 2 451 670 55,00% 

B. Forgóeszközök 45,38% 2 024 411 1 960 016 43,97% 

C. Aktív időbeli elhat. 0,60% 26 571 46 189 1,04% 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,00% 4 461 023 4 457 876 100,00% 

  

Az eszközök összetétele az elmúlt évhez képest kis mértékben változott, az arány a 

befektetett eszközök felé tolódott el, köszönhetően a jelentős részben pályázati forrásból 

finanszírozott tárgyi eszköz beszerzéseknek, illetve a készlet és pénzeszközök 

csökkenésének.  

 

 FORRÁSOK  

 

A tétel (sor) megnevezése Nyitó 

részarány 

      % 

    Érték 

 Nyitó                     Záró 

eFt 

Záró részarány 

       % 

D. Saját tőke 54,90% 2 448 950 2 503 692 56,16% 

E. Céltartalék 0,00% 0 11 568 0,26% 

F. Kötelezettségek 37,61% 1 677 896 1 683 926 37,77% 

G. Passzív id. elhat. 7,49% 334 177 258 690 5,80% 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100,00% 4 461 023 4 457 876 100,00% 
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A Forrásoknál az előző évihez képest kis mértékben nőtt a kötelezettségek részaránya, ennek 

egyik oka, hogy az el nem számolt pályázati előlegek jelentős összeggel szerepelnek a 

mérlegben. A passzív időbeli elhatárolásokon belül a költségek, ráfordítások összege és a 

halasztott bevételek aránya is csökkent. 

 

Társaságunk 2015. december 30-án vagyonkezelési szerződést kötött a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezettel 1.889 ha termőföld és egyéb földterület vagyonkezelésbe 

vételéről, a területek szerződésben meghatározott értéke 712.612 eFt. A szerződést a felek 

20 évre kötötték. A vagyonkezelésbe kapott vagyonelemeket a mérlegben a számviteli 

törvény előírásainak megfelelően az ingatlanok és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

között tartjuk nyilván. 

 

II./2.) A társaság vagyoni helyzetének bemutatása 

 

Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (e Ft) 
Változás 

% e Ft 

Jegyzett tőke 934 000 934 000 0,00% 0 

Jegyzett, de be nem fizetett 

tőke 
0 0   

Tőketartalék 1 096 076 1 096 076 0,00% 0 

Eredménytartalék 101 911 163 011 59,95% 61 100 

Lekötött tartalék 255 863 255 863 0,00% 0 

Értékelési tartalék 0 0   

Adózott eredmény 61 100 54 742 -10,41% -6 358 

Saját tőke 2 448 950 2 503 692 2,24% 54 742 

 

A fenti táblázat bemutatja a saját tőke elemeinek változását. A társaság adófizetésre a 

negatív adóalap (K+F közvetlen költségének adóalap csökkentő kedvezménye) miatt nem 

kötelezett, ezért a saját tőke változása adómentesen képzett részből tevődik össze. A saját 

tőke a pozitív adózott eredmény következtében 54,7 MFt-tal nőtt az előző évihez képest.  

 

Az alábbi táblázatban a különböző, mérlegsorokat érintő mutatószámok szerepelnek. A 

befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkenést mutat. A 

befektetett és tárgyi eszközök fedezettsége kis mértékben romlott, mivel a tárgyi eszközök 

növekedési üteme meghaladta a saját tőke növekedését. A befektetett eszközök fedezettsége 

azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A 

saját tőke részaránya meghaladja az 50 %-ot, ez azt jelenti, hogy az idegen tőke aránya 
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kevesebb az össztőkén belül. Ha a mutató 100 felett van, akkor a társaság a befektetett 

eszközeit teljes egészében saját forrásból finanszírozza, erre idegen forrást nem vesz 

igénybe. A kötelezettségeken belül egyaránt csökkent a hosszú- és a rövidlejáratú 

kötelezettségek részaránya is. 

Sor-

szám 

Megnevezés Számítási mód 2017. évi  

adatok (eFt) 

Index Index 

    2016. évre % 2017. évre % 

1. Befektetett eszközök aránya 
Befektetett eszköz 2 451 671 

54,02 55,00 
Összes eszköz 4 457 876 

2. Forgóeszközök aránya 
Forgóeszközök 1 960 016 

45,38 43,97 
Összes eszköz 4 457 876 

3. 
Befektetett eszközök 

fedezettsége 

Saját tőke 2 503 692 
101,61 102,12 

Befektetett eszközök 2 451 671 

4. Tárgyi eszközök fedezettsége 
Saját tőke 2 503 692 

102,11 102,51 
Tárgyi eszköz 2 442 460 

5. 
Tárgyi eszközök 

hatékonysága 

Nettó árbevétel 2 566 316 
100,39 105,07 

Tárgyi eszk. n. értéke 2 442 460 

6. 
Tárgyi eszközök megújítási 

mértéke 

Tárgyi eszk.akt.ért. 312 613 
2,76 6,67 

Tárgyi eszk. Br.ért. 4 684 722 

7. 
Tárgyi eszközök 

használhatósági foka 

Tárgyi eszk.nettó ért. 2 442 460 
53,81 52,14 

Tárgyi eszk.br. ért. 4 684 722 

8. Készletek forgási sebessége 
Ért. Nettó árbev. 2 566 316 

2,49 2,67 
Készletek 961 261 

9. Eszközök forgási sebessége 
Ért.nettó árbev 2 566 316 

53,97 57,57 
Eszközök összesen 4 457 876 

10. Saját tőke változása 
Saját tőke (záró) 2 503 692 

102,56 102,24 
Saját tőke (nyitó) 2 448 950 

11. Saját tőke részarány 
Saját tőke  2 503 692 

54,9 56,16 
Mérleg főösszeg 4 457 876 

12. Saját tőke és bef. eszk. aránya 
Saját tőke 2 503 692 

101,61 102,12 
Befektetett eszközök 2 451 671 

13. Kötelezettségek aránya 
Kötelezettségek 1 683 926 

37,61 37,77 
Források 4 457 876 

14. 
Hosszúlejáratú 

kötelezettségek aránya 

Hosszú lej.köt. 713 913 
16,08 16,01 

Források 4 457 876 

15. 
Rövidlejáratú kötelezettségek 

aránya 

Rövid lej.köt. 970 013 
21,53 21,76 

Források 4 457 876 

 

Eszközhatékonysági mutatók 

Sor-

szám 
Megnevezés Számítási mód 

2017. évi  

adatok (eFt) 

Index 

2016. évre % 

Index 

2017. évre % 

1. Tárgyi eszközök 

hatékonysága 

Hozzáadott érték 1 395 176 58,55 57,12 
Tárgyi eszközök 2 442 460 

2. Eszközhatékonyság Bruttó termelési érték 
2 983 597 

120,33 121,70 
Befektetett eszközök 

 
2 451 671 

3. Tőkehatékonyság 
Bruttó termelési érték 2 983 597 118,42 119,17 
saját tőke 2 503 692 
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A fenti eszközhatékonysági mutatószámok közül a tárgyi eszközök hatékonysága csökkent, az 

eszközhatékonyság és a tőkehatékonyság közel azonos az előző időszakkal.  

 

A mutatók számítását kiegészítő táblázat 
eFt-ban 

Megnevezés 2016 2017 

Értékesítés nettó árbevétele (+) 2 407 724 2 566 316 

Aktivált saját teljesítmények (+/-) 61 902 90 004 

Egyéb bevételek (+) 430 480 327 277 

Összes bruttó termelési érték 2 900 106 2 983 597 

Anyagjellegű ráfordítások (-) 1 495 722 1 588 421 

Anyagmentes termelési érték (hozzáadott érték) 1 404 384 1 395 176 

Értékcsökkenési leírás (-) 217 813 221 796 

Nettó termelési érték 1 186 571 1 173 380 

 

II./3.) Pénzügyi- ,  likviditási helyzet bemutatása 

 

Sor-

szám 
Megnevezés Számítási mód 

2017. évi 

adatok (eFt) 

Index 

2016. évre % 

Index 

2017. évre % 

1. Likviditási mutató I. 

(Fizetőképességi gyorsráta) 

Pénzeszközök 637 129 
86,12 65,68  

Rövid lej. kötelez. 

970 013 

2. Likviditási mutató II. Pénzeszk. + követ. 998 755 110,28 102,96 
Rövid lej. kötelez. 970 013 

3. Likviditási mutató III. Forgóeszközök 1 960 016 210,78 202,06 
Rövid lej. kötelez. 970 013 

4.  Eladósodottság Kötelezettségek 1 683 926 68,51 67,26 
Saját tőke 2 503 692 

5. Eladósodási fok Kötelezettségek 1 683 926 37,61 37,77 
Összes tőke 4 457 876 

6. Nettó eladósodottság Kötel. – követelések 1 322 300 59,04 52,81 
Saját tőke 2 503 692 

7. Hitel fedezettségi mutató Követelések 361 626 24,16 37,28 
Rövid lej. köt. 970 013 

8. Forgó tőke, saját tőke aránya Forgótőke* 990 003 43,45 39,54 
Saját tőke 2 503 692 

9. Beruházások 

önfinanszírozása 

Cash flow mutató** 276 538 
188,5 92,67 Beruh. ráfordítása 

298 396 

6. Tőkefeszültségi mutató Kötelezettségek 1 683 926 68,51 67,26 
Saját tőke 2 503 692 

5. Tőkeellátottság Saját tőke 2 503 692 54,9 56,16 
Forrás összesen 4 457 876 

*forgótőke: forgóeszközök – rövidlejáratú kötelezettségek 

** cash flow mutató: adózás előtti eredmény + értékcsökkenés 
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A likviditási mutató I. a kötelezettségek gyors teljesíthetőségének arányát mutatja, a 

vállalkozás naprakész fizetőképességét fejezi ki. A mutatóból látszik, hogy a Társaság napi 

mobilizálható pénzkészlet ellátottsága a 66 %, mely a rövid távú kötelezettségek teljesítésére 

biztonságosan elegendő. Ez a mutató a pénzeszközök jelentős csökkenése (pályázati források 

felhasználása) miatt romlott. A másik három mutató (likviditás II., III. és az eladósodottság) 

azt jelzi, hogy a társaság likviditása a jelenlegi állapotban megfelelő, forgóeszközei, illetve 

saját tőkéje fedezetet nyújt az összes kötelezettségére, így az eladósodottság a társaságot nem 

fenyegeti. Az eladósodottsági és hitelfedezettségi mutatók javultak, köszönhetően a csökkenő 

hitelállománynak A beruházásokat nem fedezte teljes egészében az adózás előtti eredmény és 

az amortizáció. A tőke-ellátottsági mutató is javult, továbbra is 50% feletti. 

 

 

II./4.) Jövedelmezőségi helyzet 

 

A Társaság jövedelmezőségi szintje igen alacsony a saját tőkéjéhez viszonyítva, 2017-ben az 

összes jövedelmezőségi mutató romlott, hiszen az adózott eredmény kisebb volt az előző 

évinél. Az alacsony jövedelmezőségi szint a K+F+I tevékenység jellegéből, illetve az ilyen 

tevékenységek végrehajtásából adódik.  

 

Jövedelmezőségi mutatók 

 
  Sor-

szám 
      Megnevezés      Számítási mód 

2017. évi 

adatok (eFt) 

Index Index 

2016. évre % 2017. évre % 

1. Árbevétel arányos 

üzleti eredmény 

Üzleti eredmény 60 929 
2,49 2,37 

Nettó árbevétel 2 566 316 

2. 
Költségszint alakulása 

Összes költség 2 932 736 
96,18 98,30 

Bruttó termelési érték 2 983 597 

3.  Saját tőke arányos 

eredmény 

GK Kft eredmény 54 742 
2,49 2,19 

Saját tőke 2 503 692 

4. Eszközarányos 

adózott nyereség 

(ROA) (%) 

Adózott eredmény  54 742 

1,37 1,23 
Eszközök összesen 

4 457 876 

5. Árbevétel arányos 

adózott eredmény 

(ROE) (%) 

Adózott eredmény  54 742 

2,54 2,13 
Ért. nettó árbevétele 

2 566 316 

6. 1 főre jutó eredmény 

(eFt/fő) 

Adózás előtti eredmény 54 742 
288,21 255,80 

Átl. stat. Létszám 214 
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II./5.) Immateriális javak állományváltozásai (2017.  december  31.) 

  
(adatok eFt-ban) 

Sor-

szám 
Megnevezés 

Vagyoni értékű 

jogok 

Üzleti vagy 

cégérték 

Szellemi 

termékek fajták 

Szellemi 

termékek 

szoftverek 

Kísérleti 

fejlesztés 

aktivált értéke 

Alapítás-

átszervezés 

aktivált értéke 

Immateriális javak 

összesen 

1 Halmozott nyitó bruttó érték 2017.01.01 27 451 0 20 714 33 519 0 1 800 83 484 

2 Tárgyévi beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 

3 Egyéb tárgyévi növekedések 4 142 0 0 0 0 0 4 142 

4 Tárgyévi értékesítés 35 0 0 0 0 0 35 

5 Tárgyévi selejtezés 0 0 0 0 0 0 0 

6 Egyéb tárgyévi csökkenések 0 0 0 0 0 0 0 

7 Bruttó érték 2017.12.31. (1+2+3-4-5-6) 31 558 0 20 714 33 519 0 1 800 87 591 

8 Nyitó halmozott értékcsökkenés 2017.01.01 26 408 0 20 714 33 519 0 1 800 82 441 

9 Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 1 806 0 0 0 0 0 1 806 

10 Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 0 

11 Tárgyévi egyéb értékcsökkenés növ. 0 0 0 0 0 0 0 

12 Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökk 19 0 0 0 0 0 19 

13 Tárgyévi selejtezés maitti amortizáció csökk. 0 0 0 0 0 0 0 

14 Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenései 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Halmozott értékcsökkenés 2017.dec.31. 

(8+9+10+11-12-13-14) 
28 195 0 20 714 33 519 0 1 800 84 228 

16 Záró nettó érték 2017.12.31. (7-15) 3 363 0 0 0 0 0 3 363 
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II/6.) Tárgyi eszközök állományváltozásai (2017. december 31.) 

 
(adatok eFt-ban)   

Sor-

szám 
Megnevezés Ingatlanok 

Műszaki 

berendezések gépek, 

járművek 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, 

járművek 

Beruházások 
Tárgyi eszközök 

összesen 

Kisértékű t.eszk 

egyéb 

berendezésekből 

1 Halmozott nyitó bruttó érték 2017.01.01 1 881 511 1 768 744 782 358 24 844 4 457 457 49 208 

2 Tárgyévi beszerzés 0 182 738 77 292 298 396 558 426 4 540 

3 Egyéb tárgyévi növekedések (felújítás, stb.) 25 579 0 0 0 25 579 0 

4 Tárgyévi értékesítés 0 42 655 0 0 42 655 0 

5 Tárgyévi selejtezés, hiány maitti  csökkenés 0 0 1 472 0 1 472 719 

6 Egyéb tárgyévi csökkenések (villám kár) 0 0 0 312 613 312 613 0 

7 Bruttó érték 2017.12.31. (1+2+3-4-5-6) 1 907 090 1 908 827 858 178 10 627 4 684 722 53 029 

8 Nyitó halmozott értékcsökkenés 2017.01.01 368 410 1 071 347 619 268 0 2 059 025 49 208 

9 Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 21 080 148 255 50 750 0 220 085 4 540 

10 Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 

11 Tárgyévi egyéb értékcsökkenés növ 0 0 0 0 0 0 

12 Tárgyévi értékesítés miatti amortizáció csökk 0 35 509 0 0 35 509 0 

13 Tárgyévi selejtezés, hiány maitti amortizáció csökk. 0 0 1 339 0 1 339 719 

14 Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenései 0 0 0 0 0 0 

15 

Halmozott értékcsökkenés 2017.dec.31. (8+9+10+11-

12-13-14) 
389 490 1 184 093 668 679 0 2 242 262 53 029 

16 Záró nettó érték 2017. 12. 31. (7-15) 1 517 600 724 734 189 499 10 627 2 442 460 0 
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II./7.) A 2017. évi értékcsökkenési leírás részletezése 

 

 

 
                    (adatok eFt-ban) 

Megnevezés 

Lineáris 

módszerrel 

elszámolt 

Degresszív 

módszerrel 

elszámolt 

Teljesítmény 

arányosan 

elszámolt 

Egy összegű 

értékcsökkenési 

leírás 

Összesen 
Terven felüli 

écs 
Écs összesen 

Vagyoni értékű jogok 1 710 0 0 0 1 710 0 1 710 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 0 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 

Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 1 710 0 0 0 1 710 0 1 710 

Ingatlanok 21 080 0 0 0 21 080 0 21 080 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 148 255 0 0 0 148 255 0 148 255 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 46 211 0 0 0 46 211 0 46 211 

Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 215 546 0 0 0 215 546 0 215 546 

Kisértékű tárgyi eszközök  0 0 0 4 540 4 540 0 4 540 

Mindösszesen 2017.12.31. 217 256 0 0 4 540 221 796 0 221 796 
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II./8.) Meghatározó készletek alakulása: 

 

Termék Mennyiség (t) Mennyiség (t) Változás 

mennyiségben 

(t) 

Érték (eFt) Érték (eFt) Változás 

értékben (eFt) 

 2016 2017   2016 2017   

Kukorica F1 

késztermék 
201,64 262,08 60,44 61 827 103 534 41 707 

Napraforgó F1  11,95 35,64 23,69 11 196 56 470 45 274 

Búza és egyéb 

kalászos 
598,12 481,34 -116,78 44 937 74 676 29 739 

Egyéb 3 065,79 2 844,33 -221,46 416 032 339 976 -76 056 

Összesen félkész és 

késztermék 
3 877,50 3 623,39 -254,11 533 992 574 656 40 664 

 

A félkész termékek záró éréke (befejezetlen termelés nélkül) 167.560 eFt, a késztermékeké 

407.096 eFt volt. A készleteknél értékvesztést nem számoltunk el.  

 

II./9.) Követelések értékelése, elszámolt értékvesztés 

Vevőállomány megoszlása:    

eFt-ban 

Követelések Belföldi vevőállomány Külföldi vevőállomány Vevőállomány összesen 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Követelések 

elismert összege 
175 776 235 991 24 112 68 955 199 888 304 946 

Határidőn belüli 

állomány 
98 171 97 003 14 36 299 98 185 133 302 

0-30 nap közötti 

állomány 
34 463 66 693 226 819 34 689 67 512 

31-90 nap közötti 

állomány 
26 662 40 931 17 059 27 313 43 721 68 244 

91-180 nap 

közötti állomány 
5 028 8 444 2 749 497 7 777 8 941 

181-365 nap 

közötti állomány 
2 058 8 137 -44 0 2 014 8 137 

365 napon túli 

állomány 
9 394 14 783 4 108 4 303 13 502 19 086 

Követelések 

értékvesztése 
14 310 37 282 8 496 13 312 22 806 50 594 

Vevőállomány 

mérlegben 
161 466 198 709 15 616 55 643 177 082 254 352 

 

Az adózás előtti eredmény terhére a Társaság 35.911 eFt értékvesztést könyvelt el 

vevőköveteléseinek várható veszteségeire. A táblázatban szereplő értékvesztés tartalmazza az 

előző évi adatokat is. A fenti adatok tartalmazzák a negatív előjelű egyenlegek miatti 

átsorolásokat. 
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II./10.) Aktív időbeli elhatárolások 

eFt 
 2016 2017 

Aktív időbeli elhatárolások 26 571 46 189 

Aktív időbeli bevételek (betéti 

kamatok, támogatások)   
17 839 38 632 

Ebből: 

- licencia díj, megbízásos munka 
17.839  31 423 

-szerződéses munka 0 0 

- egyéb 0 7 209 

Költségek, ráfordítások aktív 

időbeli elhatárolása 
8 732 7 557 

Ebből:  

- folyóirat, kiadvány előfizetés 
570 419 

- biztosítás  2 127 1 847 

- szabadalmi díjak 2 189 1 684 

- egyéb  3 846 3 607 
Halasztott ráfordítások 0 0 

 

 

II./11.) Hosszúlejáratú kötelezettségekből az egy éven belül esedékes összegek részletezése 

eFt 

 2016 2017 

Összes hosszúlejáratú kötelezettségek 717 477 713 913 

Beruházási és fejlesztési hitelek: 4 865 1 301 

Ebből: Unicredit 0 0 

Ebből: CIB Bank Zrt 2 869 0 

Ebből: Merkantil Bank 1 996 1 301 

Egyéb hosszúlejáratú 

kötelezettségek: 
712 612 712 612 

Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok 712 612 712 612 

         

Zálogjoggal biztosított kötelezettség: a CIB Bank Zrt. által biztosított 200 MFt keretösszegű 

folyószámlahitel, valamint 330 MFt forgóeszközhitel-keret ingatlan biztosítéka a társaság 

központi irodaépülete, a táplánszentkereszti Kutatóállomás, valamint a kiszombori 

Vetőmagüzem. Eszközökön kézi zálogjog CIB Lízing Zrt. javára bejegyezve. 

eFt 

 2016 2017 
Egy éven belül esedékes hitelek 77 575 2 870 

Ebből:  CIB Bank Zrt forgóeszk. hitel  63 162 0 

CIB Lízing 13 059 2 870 

Unicredit 1 354 0 

 

 

 

 



 23 

II./12.) Passzív időbeli elhatárolások 

 

eFt 
 2016 2017 

Passzív időbeli elhatárolások 334 177 258 690 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4 297 4 602 
Egyéb bevételek 4 297 4 602 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása 
134 462 76 624 

Ebből: 

- Találmányi díjak, fajtahasználati 

díjak, egyéb személyi 
107 255 54 188 

- Egyéb költségek (rezsi, vállalkozói 

díj, termeltetés stb.) 
27 207 22 436 

Halasztott bevételek  195 418 22 437 
Ebből beruházásra kapott támogatás 

elkülönített bevételei: 

- MNV 2011. beruh. támogatás 

48 836 177 464 

- MNV 2012. öntözési beruh. pályázat 

önrésze 
49 300 43 308 

- MNV pályázati önrész támogatás 0   
- OMFB 19 682 11 252 
- OTKA 1 174 35 181 
- szerződéses munkák  1 672   
- FM pályázatok 1 810 11 252 
- Külföldi együttműködés 4 902 863 
- Széchenyi terv 781 812 
-  GOP 66 327 1 738 
-  Egyéb 934 2 995 

 

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 

 

III./1. Árbevétel összetétele 2017. évben 

eFt-ban 

Bevétel jogcíme 2016 Megoszlás % 2017 Megoszlás % 

Vetőmagvak és mg 

termékek értékesítése 

belföld 

1 441 336 59,86% 1 517 576 59,13% 

Vetőmagvak és mg 

termékek értékesítése 

export 

218 332 9,07% 258 657 10,08% 

Kutatási, szerződéses 

munkák 
10 666 0,44% 37 814 1,47% 

Jogdíjak 333 592 13,86% 229 723 8,95% 

Szolgáltatási bevételek 363 010 15,08% 451 263 17,58% 

Egyebek 40 788 1,69% 71 283 2,78% 

Összesen 2 407 724 100,00% 2 566 316 100,00% 
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Az árbevételen belül a vetőmagokból származó bevétel, valamint a kutatási és szerződéses 

munkák összege emelkedett, míg a licencia bevételek korábbi években elkezdődött 

csökkenése tovább folyatódott. Az árbevétel 159 M Ft-tal haladta meg a 2016-os szintet. 

 

III./2.) Az export értékesítés nettó árbevétele 2017. évben 

 

Az export árbevétel piacok szerinti megoszlása: 

 

 

a.)  EU országok 

 

  2016 (eFt) 2017 (eFt) 2017/2016 
Ausztria                 549 821 149,54% 

Csehország 3 365 4 118 122,38% 

Németország         2 349 5 302 225,71% 

Horvátország 4 120 5 392 130,87% 

Lengyelország       2 618 9 917 378,80% 

Hollandia            47 990 24 553 51,16% 

Olaszország         39 903 67 372 168,84% 

Románia              20 220 16 922 83,69% 

Szlovénia            1 566 3 104 198,21% 

Szlovákia      88 720 101 213 114,08% 

Összesen: 211 400 238 714                                       112,92% 

 

 

 

b.) Közösségen kívüli országok: 

 

  2016 (eFt) 2017 (eFt) 2017/2016 
Törökország 1 029 1 664 161,71% 

Ukrajna 15 026 27 406 182,39% 

Moldova 0 1 241   

Oroszország 2 806 14 480 516,04% 

Dél-Afrikai Köztársaság 2 745 4 590 167,21% 

Egyéb 0 6 723  

Összesen: 21 606 56 104 259,67% 

 

 

III./3.) Az Egyéb bevételek alakulása 2017. évben 

 

Egyéb bevételek közül számottevő a kapott támogatások összege, illetve az ezekhez 

kapcsolódó, korábbi években elhatárolt bevétel visszaírása. A tárgyi eszköz értékesítés 

bevétele jelentősen elmaradt az előző évitől, mivel 2016-ban értékesítettük a zsombói 

telephelyünket és több könyv szerinti értékkel rendelkező mezőgazdasági gépet. A 2017-re 

tervezett ingatlanértékesítések teljes egészében elmaradtak. A pályázati bevételek valamelyest 

csökkentek, mivel 2017-ben a három nagy összegű pályázatunk közül csak egynél adtunk be 
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elszámolást, a másik kettőnél 2018-ban történik meg az első elszámolás. Ebben az évben is 

nagy összegű tételt képviselnek a korábbi pályázati beruházások értékcsökkenés arányában 

visszaírt támogatási értékei. Az egyéb soron a fehérje növényekkel és egyéb növényekkel 

(zöldítés) kapcsolatos támogatás szerepel. 

 

eFt-ban 

Bevétel jogcíme 2016 2017 

Értékesített tárgyi esz. Immat. 

javak 
95 807 19 560 

Földalapú tám. 54 928 61 693 

Pályázatok összesen 79 069 64 071 

Pályázati beruházások visszaírt 

értéke 
56 802 95 677 

Egyéb „Egyéb bevételek” 143 874 86 276 

Egyéb bevételek összesen 430 480 327 277 

 

 

 

III./4.) Elkülönített állami pénzalapoktól kapott összegek – támogatásonként 

 

Kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységre kapott támogatás 

 eFt 

  2016 2017 

- Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program 

Konzorcium  
8 036 59 922 

- Vidékfejlesztési pályázatok 56 575 3 470 

- OTKA 10 638 0 

- TÉT 3 820 679 

Összesen:      79 069 64 071 

 

 

III./5.) Aktivált saját teljesítmények részletezése 

 

  2016 2017 

- Eszköz előállítás 0 26 405 

- Készletváltozás 61 902 63 599 

  Összesen: 61 902 90 004 
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Aktivált saját teljesítmények állományváltozása növekedést mutat, ennek oka egyrészt az 

áthúzódó befejezetlen termelés összege, másrészt az év végi feldolgozások és felvásárlások 

összegének növekedése, valamint a saját termelésű készletek selejtezése.  

 

 

III./6.) Anyag és szolgáltatási költségek megbontása 

 

           eFt-ban 
 

Anyagköltség megnevezése 

 

 

2016 

 

2017 

Vegyszer 3 094 3 265 

Tüzelőanyagok 250 0 

Benzin 2 073 2 218 

Gázolaj 85 623 81 243 

Motorgáz 9 729 11 058 

Kenőanyagok 4 880 4 969 

Irodaszer, nyomtatvány 3 568 4 181 

Műtrágya, növényvédőszer 342 905 356 763 

Mg-i termékek, termények 218 860 292 470 

Alkatrészek 31 886 39 110 

Egyéb fenntartási anyagok 6 923 9 344 

Gyártási alapanyagok 5 300 4 249 

Göngyölegek 27 240 29 171 

Védőfelszerelés, munkaruha 1 359 4 028 

Gázenergia 38 391 27 658 

Villamos energia 37 473 36 892 

Víz- és csatornadíj 2 998 6 865 

Egyéb anyagok 22 763 25 470 

Összesen 845 315 938 954 

 

Ha az anyagköltséget elemezzük, megállapítható, hogy az az előző évi szinthez képest 

jelentősen megemelkedett, ennek oka elsősorban a termeltetési konstrukció megváltoztatása a 

szója és néhány más növény esetében. A megváltozott szerződéses feltételek indokolják, hogy 

a felvásárlási költséget az anyagnál és ne a szolgáltatások között tartsuk nyilván. A növekedés 

másik okozója a műtrágya és növényvédőszer költségek további növekedése. 

  

Az igénybevett szolgáltatások költségnemet tekintve a tényköltség az előző évhez képest 

csekély mértékben csökkent. A fuvardíjak a 2017-es évben is növekedtek, ami az értékesített 
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vetőmag kiszállításához kapcsolódik. A bérleti díjak minimális növekedését az okozta, hogy a 

táplánszentkereszti kutatóállomáson meghibásodott traktor kiesését bérelt eszközzel kellett 

megoldani az év során több alkalommal is. Emelkedést mutat a javítás, karbantartási költség, 

illetve a kereskedelemhez és marketinghez kapcsolódó költségek Növekedett az igénybe vett 

mezőgazdasági szolgáltatások mértéke, egyes területeken a gazdaságosság figyelembe 

vételével (területi széttagoltság) külső szolgáltatókat alkalmazunk. A termeltetési költségei is 

növekedést mutatnak az előző évihez képest, a szolgáltatási szerződés keretében felvásárolt 

egyéb vetőmagok volumenének növekedése következtében. A licencia díj a külföldi 

nemesítésű szóják utáni díjat tartalmazza.  

                                                 eFt-ban 

 

Szolgáltatás megnevezése 

 

 

2016 

 

2017 

Fuvardíj, szállítás 53 350 69 100 

Bérleti díj 23 054 24 288 

Javítás, karbantartás 50 103 56 782 

Reklám, propaganda 14 352 21 685 

Kiállítás, vásár 1 021 1 069 

Tanfolyam, oktatás * 1 034 0 

Kiküldetés 2 878 3 749 

Autópályadíj 1 822 1 632 

Internet, posta, telefon 9 934 12 256 

Tagdíj 3 945 4 704 

Napilapok, szakkönyvek 6 025 5 235 

Szemétszállítás 2 305 2 398 

Növényvizsgálat 22 543 24 774 

Vám, illetékek 54 47 

Mg-i szolgáltatás 88 460 84 684 

Termeltetés 154 126 99 156 

NÉBIH 19 423 14 039 

Biztonsági szolgálatok 10 505 11 013 

Munka-, tűz-, érintésvédelem 5 681 9 037 

Üzemorvos 2 080 1 982 

Licencdíj 11 221 17 573 

Rágcsálóirtás 3 832 2 993 

Fénymásolás, nyomtatás 3 530 3 491 

Máshová nem tart. Szolg. 99 736 117 158 

SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 591 014 588 845 

Szabadalmi díj 4 709 5 080 
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Hatósági díj 2 211 1 710 

Bankköltség 10 818 10 860 

Biztosítási díj 21 017 19 334 

EGYÉB SZOLG: ÖSSZESEN 38 755 36 984 

MINDÖSSZESEN 629 769 625 829 

* 2017. évben a tanfolyamok és oktatások költsége a Tagdíj, részvételi díj költségnemre került könyvelésre 

 

 

III./7.) Egyéb ráfordítások 

eFt 

Megnevezés 2016 2017 

Ért. tárgyi eszk. nyilvántart. értéke 43 215 7 182 

Bírság, kártérítés, pótlékok 1 657 20 644 

Értékvesztés 10 543 35 911 

Céltartalék 0 11 568 

Különféle egyéb ráf. 48 387 71 030 

Összesen 103 802 146 335 

 

Az értékvesztések között a már korábban említett vevő értékvesztéseket könyveltük el, a 

különféle egyéb ráfordítások tartalmazzák az adókat, illetékeket, behajthatatlan követelések 

kivezetését. 

 

III./8.) Kutatás - kísérleti fejlesztés költségei                               

eFt 

  2016 2017 

Összesen: 534 606 663 699 

Ebből: 

közvetlen költség 
489 624 573 177 

közvetett költség 104.358 90 522 

 

A kutatás-fejlesztés költségei jelentősen nőttek az előző évhez képest, mivel az időközben 

elindult, több százmillió forint összköltségvetésű pályázatok munkái is megkezdődtek. 
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III./9.) Közhasznú és vállalkozási tevékenységek eredményei 

 

eFt 
Megnevezés BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS 

RÁFORDÍTÁSOK 

EREDMÉNY 

Közhasznú tevékenységek 665 331 1 002 250 -336 919 

Vállalkozási tevékenységek 2 232 143 1 840 482 391 661 

GK KFT összesen:   2 897 474 2 842 732 54 742 

 

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta volna a 

Társaság éves beszámolóját.  

 

III./10.) Tájékoztatás kivételes nagyságú és előfordulású tételekről 

 

A Társaság általánosságban kivételes nagyságúnak és előfordulásúnak tekinti a saját tőke 

20%-át meghaladó összegű tételeket, gazdasági eseményeket. 

A Társaság az általa elnyert pályázatokkal kapcsolatos gazdasági események közül 

kivételes nagyságú és előfordulású tételként a kiegészítő mellékletében közzé teszi a jegyzett 

tőke 20%-át meghaladó tételeket, eseményeket. 

A 2017-es üzleti évben előfordult kivételes nagyságú és előfordulású tételek a fentiek alapján: 

 Pályázati támogatás előleg folyósítás pénzbevétele:  

o beérkezés dátuma: 2017.09.11 

o összeg: 260.000.000 Ft 

o pályázat: GINOP-2.2.1-15-2017-00042 (munkaszám: K511004) 

 

IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 

IV./1.) A Közhasznú Társaság vezető tisztségviselőinek és a Felügyelő Bizottságának 

nyújtott juttatások összege, mértéke 

 

- vezető tisztségviselők (ügyvezető)                             1 fő 

- Felügyelő Bizottság      6 fő 

- juttatások összege (vez.tisztségvis.)  bruttó 14.474 eFt/év 

- juttatás összege könyvvizsgálónak   1.508 eFt + ÁFA/év 

- juttatások összege (FB-nek)    bruttó 2.780 eFt/év 

- juttatások mértéke a társaság éves keresettömegének %-ában (vez.tisztségvis.): 2,12%  

- juttatások mértéke a társaság éves keresettömegének %-ában (FB):  0,41 %   
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IV/2.) 2017. évi létszám és kereseti adatok 

 

Index adatok (2017. évi TÉNY/2017. évi TERV)  

 

Létszám: 214/221                 = 96,83 %. 

Keresettömeg: 640.589/632.085   = 101,35 % 

Átlagkereset: 249.451/229.309   = 110,34 % 

Index adatok (2017. évi TÉNY/2016. évi TÉNY)  

 

Létszám: 214/212                 = 100,94 %. 

Keresettömeg: 640.589/643.675   = 99,52 % 

Átlagkereset: 249.451/237.309   = 106,35 % 

 

2017. évi tény adatok 

 
 

Megnevezés 

Átl. stat. áll. 

létszám  - fő - 

Kereset-tömeg 

eFt 

Átlag- kereset 

Ft/fő/hó 

Főállású munkaviszonyban foglalkoztatottak 

- Fizikai 

- Szellemi 

 

 

91 

123 

 

209.152 

431.437 

 

191.531 

292.301 

                            Összesen 214 640.589 249.451 

Egyéb fogl. megbízási díjak, tiszteletdíjak  42.511  

MINDÖSSZESEN                              683.100  

 

Személyi jellegű juttatások és járulékok megoszlása állománycsoportonként: 

 

Megnevezés Személyi jellegű juttatás eFt-ban Járulékok eFt-ban 

fizikai állomány 49 521 70 076 

szellemi állomány 66 934 94 718 

Mindösszesen: 116 455 164 794 

 

 

IV./3. Módosító tételek a társasági adó megállapításánál 

 

A Társasági adó mértéke : 0.  

Ezt az alábbiakban vezetjük le: eFt-ban  

Megnevezés 
Adóalapot Adóalapot 

növel csökkent 

- Adózás előtti eredmény 54 742 

- Adóalapot módosító tételek összesen 322 229 675 876 

   - Adóévben ért.csökk.leírás (TA; SzTv) 257 148 275 024 

   - Céltartalék felhasználása 11 568 0 

   - Nem váll. tev. költsége   218 0 
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   - Jogerős bírság 17 265 0 

   - Az adóévben elszámolt köv. értékveSzTv. összege 35 911 0 

   - Behajth. köv. végleges leírása 119 0 

   - Kapott jogdíj utáni kedvezmény 0 0 

   - K + F tev. ktg. tám. csökk.-ve - 100%-a 0 391 880 

   - Visszaírt értékvesztés 0 8 972 

      Módosított adóalap -298 905 

      Végleges adóalap -298 905 

      Számított adó 0 

      Fizetendő adó 0 

      Adóalap -298 905 

      Adófizetési kötelezettség 0 

 

 

 

A Társaság a K+F költségek speciális adóalap csökkentő volta miatt tetemes elhatárolt negatív 

adóalapot halmozott fel az elmúlt évek során. Az adózott eredmény teljes egészében az 

eredménytartalékba kerül elszámolásra. 

 

IV./4.) A Gabonakutató Nonprofit Kft részvétele gazdasági társaságokban   

 

 

a) 1.460 eFt összeggel 49%-os tulajdonosa vagyunk a Gabonatermesztési Kutató, 

Vetőmag Üzletház Korlátolt Felelősségű Társaságnak (7100 Szekszárd, Hunyadi út 

5.), A vállalkozás kényszertörlés alatt áll, a Társaság 100% értékvesztést számolt el 

ezen részesedése tekintetében. 

 

b) 380 eFt összeggel 12,5%-os tulajdonjogot szereztünk a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft-

ben (6725 Szeged, Felhő utca 8. 1. em. 2.). 

 

c) 1.000 eFt összeggel 10,1 %-os tulajdonnal rendelkezünk a Magyar Szója Nonprofit 

Kft-ben (9246 Mosonudvar, Bereki út 1.). A gazdasági eredmények alapján 50%-os 

értékvesztést számoltunk el a részesedésre. 

 

A korábbi, 600 eFt (1,04%) értékű részesedésünket a DABIC KFT-ben, 2017-ben 

értékesítettük. 
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Mérlegen kívüli tételek, egyéb peres eljárások, melyek a társaság helyzetét alapvetően 

meghatároznák, nincsenek. 

 

Tartósan adott kölcsönök között tartjuk nyilván a dolgozók részére juttatott 

lakásvásárlási, felújítási célra adott munkáltatói kölcsönöket. 

 

 

IV./5. A Társaság polgári peres és peren kívüli - bírósági eljárásai 

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft 2017-ben kártérítési igényt nem érvényesített. A 

társaság ellen Horváth Sándor termelő (Szeghalom) nyújtott be kártérítési igényt, téves 

vetőmag szállítás miatt. A vita a felek közös megegyezésével a termelő részére 

3.300.000,-Ft kártérítési összeg megfizetésével lezárult, és rendeződött. 

Késedelmes fizetések miatt fizetendő kamat igény, vagy bármely más, egyenként (vagy 

hasonló követelések sorozatából adódó) 100.000 Ft-ot meghaladó követelés, vagy ami 

más módon anyagi hatással lehet a társaságra nem merült fel. 

 

A Társaság polgári peres és peren kívüli eljárásai: 

A társaságunk felé fennálló lejárt követeléseket az eredménytelen fizetési felszólítást 

követően elsődlegesen peren kívüli eljárásban érvényesítjük, amely esetenként átfordul 

polgári peres eljárásba.  A jogerős fizetési meghagyás, vagy bírósági ítélet alapján 

bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezünk. 

 

Másik megoldási lehetőség, hogy az eredménytelen felszólítást követően 60 napon túli 

nem vitatott tartozás esetén felszámolási eljárást kezdeményezünk az adós ellen. A 

szerződéseinkben minden esetben kikötjük, hogy „a vételár kifizetéséig az áru 

tulajdonjogát fenntartjuk”. Erre alapozva – nem teljesítés esetén, amennyiben a vevő 

csalárd szándéka vélelmezhető – büntető feljelentést is teszünk. Ez utóbbi 

lehetőségeket csak végső megoldásként alkalmazzuk. 

 

2017-ben egy polgári peres eljárást indítottunk a NASZTEJ Kft. (Kiskunfélegyháza) 

adós ellen. A követelésünk 6.523.750 Ft tőke és járulékai volt. A társaságunk 

pernyertes lett, és a Szegedi Járásbíróság 6.G.40055/2017/7 jogerős ítélete alapján az 
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adós jogutódja a Kiskun Farm Kft. (Kecskemét) 2017. december 31-ig  az ítélt 

tartozást és járulékait hiánytalanul megfizette. 

 

A 2017. év előtt indult ügyek közül jelenleg is folyamatban lévők: 

- A Vetőmagház Kft (Kecskemét) 1.800.000,-Ft összegű tartozása 

engedményezéssel átszállt Pálfi Imre adósra, aki ellen Bírósági Végrehajtást 

indítottunk. Jelenleg folyamatban van. 

 

- Sármán Zoltán adós 1.865.000,-Ft összegű tartozása ügyében bíróság előtti 

egyezség alapján az adós részletfizetéssel teljesítést vállalt, de nem fizetett. Az ügyben 

bírósági végrehajtást indítunk. 

 

- Takács Zsolt adós 2.743.000,-Ft összegű tartozása ügyében jogerős bírósági 

ítélet alapján bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban. 

 

-  A Takarmányszervíz Kft adós (Csehimindszent) 1.652.200,-Ft összegű 

tartozása ügyében a Szombathelyi Járásbíróságnál folytatott polgári perben pert-

nyertünk,  melynek következtében  az adós  hiánytalanul megfizette tartozását. 

 

2017-ben 4 esetben kezdeményeztük Fizetési Meghagyás kibocsátását. Ennek hatására  

az adósok három esetben kifizették a Gabonakutató felé fennálló összesen 2.522.700,- 

Ft tartozásukat.  Dudás Attila adós (Budapest) 62.230,-Ft tartozása jelenleg is fennáll, 

ellene bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezünk. 

 

A Társaság perben áll Csamangó Anikó volt munkavállalóval, mely perérték összege 

11.568.000 Ft. A perben a társaságot képviselő ügyvéd nyilatkozata alapján az említett 

összegre a társaság céltartalékot képzett 2017. év végén. 

 

Társaságunk ellen –a fentieken túl- sem aktív, sem passzív megindult peres eljárás sem aktív 

vagy passzív kártérítési igény nincs folyamatban, illetve bejelentés alatt. 
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IV./6. Környezetvédelmi tevékenység 

 

A Társaság tevékenységének gyakorlásában a környezetvédelemre vonatkozó törvényeket, 

végrehajtási rendeleteket köteles figyelembe venni. A környezetvédelmi megbízott 

alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. 

(VII. 04.) Korm. rendelet írja elő környezetvédelmi megbízott alkalmazását, ezt a feladatot 1 

fő látja el megbízásos jogviszonyban. A GK Kft. környezetvédelemmel kapcsolatos 2017. évi 

tevékenysége az alábbiakban foglalható össze: 

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot betartása 

A vetésváltásra vonatkozó előírások a telephelyeken betartásra kerültek. A kalászosok 

vetésterülete határozta meg több kultúrnövény helyét. A tarló égetésére vonatkozó tilalom 

teljes egészében érvényesült a területen, a telephelyeken. A szalma egy része visszakerült a 

talajba, más része értékesítésre, illetve felhasználásra került (szalmatüzelésű kazán). A 

veszélyes gyomnövények elleni védekezés időben megtörtént, sem az arankafajok, sem a 

parlagfű fertőzése nem volt olyan mértékű, hogy hatósági bírságolás történt volna bármelyik 

telephelyünkön. Öntözési célú vízhasználat az adott területen érvényes öntözési és vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel valósult meg az egységes területalapú támogatások és egyes 

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 

Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való 

átváltási arányának meghatározásáról 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletnek megfelelően. 

A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, a növénytermesztés során keletkező szennyvíz, mosóvíz (gépmosás) 

összegyűjtése és ártalmatlanítása megoldott a telephelyeken. 

Növényvédőszerek kezelése 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet határozza meg a 

növényvédelmi tevékenységet. A telephelyeken kizárólag engedéllyel rendelkező növényvédő 

szerek kerültek felhasználásra. Az I. forgalmi kategóriás növényvédő szer felhasználása 

felsőfokú növényvédelmi végzettséggel rendelkező szakember felügyelete mellett történt. A 

permetezésnél, csávázásnál megfelelő számú zöldkönyves engedéllyel rendelkező szakember 

dolgozott. 

Az értékesítésre került növényi termék előállítása, raktározása során végzett növényvédő 

szeres kezelésekről a permetezési napló vezetése előírásszerű volt. A növényvédő szerek 

raktárkészletéről megfelelő nyilvántartás van vezetve. A növényvédő szerek tárolására 

Táplánszentkereszten és Dénes-majorban hatályos szabályoknak megfelelő méregraktár áll 

rendelkezésre. A növényvédő szerek kijuttatására alkalmazott gépek műszaki állapotára 

különös figyelmet fordít a Társaság. 



 35 

Hulladékok és veszélyes anyagok 

A vonatkozó jogszabályok szerint kerül sor a hulladékok tárolására és elszállítására. A 

Társaság kiemelten kezeli a veszélyes hulladékokat: akkumulátor, olajszűrő, olajos rongy, 

fáradt olaj, növényvédő szeres göngyöleg, labor maradékok, elektronikai hulladékok stb.  

VESZÉLYES HULLADÉK NYILVÁNTARTÁS 

2016 

veszélyes hulladék megnevezése 
Azonosító 

kód 

Nyitó 

készlet 

(kg) 

Növekedés 

(kg) 

Csökkenés 

(kg) 

Záró készlet 

(kg) 

Egyéb üstmaradék és reakciómaradék 070408* 0 400 400 0 

Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék 

és anyalúg 
070704* 0 30 30 0 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és 

kövek 
170503* 0 450 450 0 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 

20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

200135* 0 1220 1220 0 

Összesen   0 2100 2100 0 

 

VESZÉLYES HULLADÉK NYILVÁNTARTÁS 

2017 

Veszélyes hulladék megnevezése 
Azonosító 

kód 

Nyitó készlet 

(kg) 

Növekedés 

(kg) 

Csökkenés 

(kg) 

Záró készlet 

(kg) 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, 

agrokémiai hulladék 
020108* 0 205 205 0 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 

130205* 0 1870 1870 0 

Ólomakkumulátorok 160601* 0 750 750 0 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és 

kövek 
170503* 0 170 170 0 

Azbesztet tartalmazó építőanyag 170605* 0 5070 5070 0 

Összesen   0 8065 8065 0 

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

feladatokat. A Társaság saját belső utasításban határozza meg a hulladékgazdálkodás rendjét. 

A szabályozásban rögzítve van telepenként a veszélyes hulladékok megnevezése, a tárolásra 

és az elszállításra vonatkozó módozatok. A Társaság a hulladékokról éves adatszolgáltatási 
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kötelezettséget teljesít az illetékes Környezetvédelmi Hatóság felé. Fémzárolt, csávázott 

vetőmaggal kibocsátott csomagolóanyagok mennyisége megsemmisítésére a Társaság külső 

vállalkozóval kötött szerződést, aki a csomagoló anyag után a termékdíjat is megfizeti. 

 

V. Közhasznú tevékenység eredménye 2017. évben 

Hat téma keretében 22 növényfaj (őszi aestivum és durum búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és 

tavaszi tritikálé, tavasz és őszi zab, kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifű, napraforgó, 

olajlen, őszi káposztarepce, vöröshere, szója, köles, pohánka, mohar) nemesítéséhez 

szükséges kórtani, élettani, beltartalmi, biotechnológiai, agrotechnikai vizsgálatok és a 

nemesítési alapanyagok megteremtéséhez szükséges munkák (keresztezések, szelekciók, 

vonalfenntartások, genetikai kísérletek stb.) megvalósítására került sor. E nemesítési 

feladatokon kívül foglalkoztunk egy téma keretében diabetikus élelmiszertermék fejlesztéssel.  

Az előző évek hasonló volumenű kutatásának köszönhetően a GK Kft 2017-ben tovább 

gazdagította a hazai fajták és hibridek választékát, 2 cirok (GK Balázs, GK Erik), 1 kukorica 

hibrid (GK GK Silostar), 1 tönköly búza (GK Fehér) és 1 őszi zab (GK Arany)  kapott állami 

elismerést.  

A Nemzeti Fajtalistán a GK Kft-nek jelenleg (2018. márc.25) 142 fajtája van (1a és 1b. 

Melléklet). 

Külföldön, Szerbiában 1 ősziárpa fajta (GK Judy), 1 őszi tritikálé (GK Szemes), 

Oroszorszában 6 kukorica hibrid (GS 370, GS 450, GS 500, Ida MGT, Dalma MGT, Dorka 

MGT), Fehéroroszországban 1 kukorica hibrid (GS 180), Szlovákiában  1 kukorica hibrid (GS 

240), és Moldovában 4 kukorica hibrid (Dalma MGT, GS 240, GS 370, GS 390)   kapott 

állami elismerést. 

A GK KFT érvényes szabadalmi oltalommal vagy fajta oltalommal védett fajtáinak, 

hibridjeinek száma 53, és van két ipari szabadalma a funkcionális élelmiszergyártás területén 

(részletesen 2. Mellékletben). 

Ezenkívül  a cég 15 elfogadás előtt álló növényfajta oltalma (közülük 3db 2017 évi, 2db 2018 

évi bejelentés) várja a lajstrom szám megadását. 

A NÉBIH hivatalos kísérleteibe 2017-ben összesen 15 új fajtajelöltet küldött a GK Kft 

vizsgálatra, ezek: 7 új őszi búza fajtajelölt (GK 04.17, GK 10.17, GK 11.17, GK 12.17, GK 

14.17, GK 16.17, GK DD377), 2 őszi árpa (GKH-52-17, GKh-67-17) 1 tritikálé (GK STc 03-

17), 1 őszi káposztarepce (GKH 2814) , 2 szója (Táplán 16-214-5, Táplán 16-225-7), és 2 

szemescirok hibrid (ARELxVSz21KKD, SRE2Ax136/00).  
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Ezekkel és a második valamint a harmadik éves fajtajelöltek együtt a NÉBIH kísérleteiben 

2017-ben több mint 40 fajtajelöltünket vizsgálták. 

Külföldi bejelentések: 2017-ben (5 db kukorica hibrid): 3 db Oroszországban, 2 db 

Moldovában. 2017 őszén a Woodstock Kft három új hibridet,  (GS355, a GS365 és GS 415) 

Oroszországban, a GS 380 és GS 400 hibrideket Moldovában jelentette be  hivatalos állami 

kísérletre. A Himagromarketing ukrán partnerünk pedig a GKT3213 hibridet korábban 

Ukrajnában 2017-ben pedig Moldovában is bejelentette. 

A szerződéses kapcsolatunk révén a Saten U.. Bucarest 2017 őszén a GK Körös fajtánkat 

hivatalosan bejelentette a Moldovai és a Szerb Állami kísérletekbe regisztrációs céllal.  

Fajtáink megismertetésére vetőmag forgalmazásunk érdekében 2017-ben több mint 90 

helyszínen állítottunk be kukorica, őszi káposztarepce, őszi kalászos és szója üzemi 

kísérleteket, összesen 146 kísérletet (56 helyen kukorica, 15 helyen szója, 16 helyen 

napraforgó, 24 helyen repce és 35 helyen kalászos, 8. Melléklet). A hazai kísérleteken kívül  

Szlovákiában 23 helyen volt kukorica, szója, repce és őszi kalászos bemutató kísérletünk., 

Csehországban 3 és Horvátországban 1 kísérletben mutattuk be kukoricahibridjeinket, 

Ausztriában szója és őszi kalászos kísérlet volt 2 helyen (8. Melléklet).  Mintegy 77 

rendezvényt - téli előadásokat, vevőtalálkozókat, szántóföldi fajtabemutatókat – tartottunk (7. 

Melléklet). Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat 

készítettünk, amelyek a kft honlapján is hozzáférhetőek. 

Az új fajták és hibridek nemesítéséhez és köztermesztésbe való bevezetéséhez szervesen 

illeszkedtek az agrotechnikai vizsgálatok. Ezek célja egyrészt a sikeres vetőmagtermesztéshez 

szükséges technológiák (búza, árpa, kukorica, napraforgó, cirok) kidolgozása, másrészt a 

gazdaságos áru-előállítás főbb agrotechnikai paramétereinek meghatározása. 

A fajtafenntartás és az elsődleges, nagy genetikai-biológiai értékű vetőmagvak (szuperelit, 

elit, I, F1) szaporítása a széleskörű fajtabevezetést szolgálta, az egyes növényfajokra 

kialakított, szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerben. Ez elősegítette a fajták tervszerű 

elterjesztését, a fajtajogosult részéről a vetőmagforgalom megalapozását. 

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaitól 2017-ben összesen 135 publikáció 

jelent meg. Az összes szerzőség szám 270, ebből első szerzőként 127 esetben jegyezték 

munkatársainkat. 

Impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratokban 8 publikáció jelent meg, míg impakt 

faktorral nem rendelkező folyóiratokban és konferencia kiadványokban 5.  ISBN jelű 

könyvekben 31 absztraktot és 1 könyvfejezetet írtak munkatársaink. Ismeretterjesztő jellegű 
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szakmai kiadványokban (Agrofórum, Magyar Mezőgazdaság, Mezőhír stb.) 19 cikk jelent 

meg szerzőink tollából. Egyéb kiadványokban 71 esetben publikáltunk. 

125 magyar nyelvű publikáció született, az idegen nyelvű publikációk száma 10.  

Külön kiemelendő a tudományos konferenciákon való részvétel, melyekből 24 magyar 

konferenciákhoz kapcsolódó szakirodalmi közlés és 8 nemzetközi szimpóziumokhoz kötődő 

publikáció jelent meg. A publikációk egy része egyetemekkel, társ-kutatóhelyekkel, hazai és 

külföldi partnerekkel való együttműködésből született. 

A vetőmag forgalmazásunk érdekében fajtáink megismertetésére 2017-ben több mint 90 

helyszínen állítottunk be kukorica, őszi káposztarepce, őszi kalászos és szója üzemi 

kísérleteket, összesen összesen 146 kísérletet (56 helyen kukorica, 15 helyen szója, 16 helyen 

napraforgó, 24 helyen repce és 35 helyen kalászos, 8. Melléklet).  

A hazai kísérleteken kívül Szlovákiában 23 helyen volt kukorica, szója, repce és őszi kalászos 

bemutató kísérletünk. Csehországban 3 és Horvátországban 1 kísérletben mutattuk be 

kukoricahibridjeinket, Ausztriában szója és őszi kalászos kísérlet volt 2 helyen.  Mintegy 77 

rendezvényt - téli előadásokat, vevőtalálkozókat, szántóföldi fajtabemutatókat – tartottunk. 

Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat készítünk, amelyek a 

kft honlapján is hozzáférhetőek. Kialakítottuk az egységes katalógus rendszerünket, mely 

évente kétszer tavaszi és őszi ajánlattal jelenik meg. Ezekben nemcsak fajtaismertetés 

történik, hanem az agrotechnikára épülve technológiai ajánlással is szolgálunk. 

2017. évi közhasznú feladatok témakörei: 

Tevékenység, téma megnevezése 

Aestivum és durum nemesítés alapozása, fejlesztése 

Őszi és tavaszi tritikálé nemesítés alapozása, fejlesztése 

Őszi és tavaszi árpa nemesítés alapozása, fejlesztése 

Zabnemesítési és alapanyagok fenntartása 

Kukorica nemesítés alapozása, fejlesztése 

Cirokfélék nemesítésének alapozása, fejlesztése 

Napraforgó nemesítés alapozása, fejlesztése 

Őszi káposztarepce nemesítés alapozása, fejlesztése 

Szója nemesítés alapozása, fejlesztése 

A kukorica termesztés eljárásainak fejlesztése 

Diétás és diabetikus gyógy-élelmiszerek fejlesztése 

Szakirodalmi tevékenység: Cereal Research Communications és GK Híradó K+M (Kutatás + 

Marketing) kiadása 
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Közhasznú, kiemelkedően közhasznú társaság eredmény-kimutatása 

2017.12.31. 

    

    

Előzőév 

eFt 

Tárgyév 

eFt 

A.) Összes  közhasznú  tevékenység  bevétele 662 230 665 331 

1. Közhasznú  célra  müködésre  kapott  támogatás 32 916 2 737 

  a)  MNV-től kapott támogatás 0 0 

  b)  államháztartás  alrendszerétől 31 916 2 737 

  c)  más  adományozótól 0 0 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 79 069 79 119 

3. Közhaszú  tevékenységből  származó  bevétel 550 245 583 475 

4. Egyéb célszerinti tevékenység bevétele 5 0 

B.) Vállalkozási  tevékenység  bevétele 2 188 114 2 232 143 

C.) Összes  bevétel 2 850 344 2 897 474 

      

D.) Közhasznú  tevékenység  költségei 921 846 1 002 250 

  Anyagjellegű  ráfordítások 302 817 348 536 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 471 957 519 024 

  Értékcsökkenési  leírás 122 213 122 213 

  Egyéb  ráfordítások 23 678 12 415 

  Pénzügyi  müveletek  ráfordításai 1 182 61 

     

E.)  Vállalkozási  tevékenység  költségei 1 867 398 1 840 482 

  Anyagjellegű  ráfordítások 1 131 003 1 149 880 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 550 603 447 093 

  Értékcsökkenési  leírás 95 600 99 583 

  Egyéb ráfordítások 80 262 133 920 

  Pénzügyi  müveletek  ráfordításai 9 929 10 007 

     

F.)   Összes  költség,  ráfordítás 2 789 244 2 842 732 

G.) Adózás  előtti  eredmény            (C-F) 61 100 54 742 

H.)  Adófizetési  kötelezettség 0 0 

I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) 320 716 391 661 

J.) Tárgyévi közhasznú eredmény   (A-D) -259 616 -336 919 

    
Tájékoztató  adatok:     eFt-ban 

A) Személyi  jellegű  ráfordítások 1 022 560 966 117 

            bérköltség 643 675 684 868 

             ebből - megbízási díjak 21 946 21 599 

                      - tiszteletdíjak 2 570 2 780 

            személyi jellegű egyéb költségek 169 399 116 455 

            személyi jellegű költségek közterhei 209 486 164 794 

B) Anyagjellegű ráfordítások+STKÁV 1 433 820 1 498 416 

C) Értékcsökkenési leírás 217 813 221 796 

D) Egyéb és pénzügyi  ráfordítások 115 051 156 403 

E) A szervezet által nyújtott támogatások 483 218 
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Közhasznú tevékenység beszámolója 2017. év 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Gabonakutató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft   

székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.   

bejegyző határozat száma:  Cg 06-09-013499/62   

nyilvántartási szám: Cg 06-09-013499   

képviselő neve: Dr. Szarka Béla   

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenység, szántóföldi növények nemesítése 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   

a közhasznú tevékenység célcsoportja: mezőgazdasági termelők   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:   

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Magyarországon 131, külföldön 85 minősített fajta.   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 
Felhasználás 

célja 

 - - 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása                                                                                                                                                    eFt-ban 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 - - 

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás                                                                                                                                      eFt-ban 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

Ügyvezető-igazgató 14.484 14.474 

FB tagok 2.570 2.780 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 17.054 17.254 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                                                                                               eFt-ban 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 2.850.344 2.897.474 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
- - 

D. közszolgáltatási bevétel - - 

E. normatív támogatás - - 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás - - 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2.850.344 2.897.474 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2.789.244 2.842.732 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 1.022.560 966.117 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 921.847 1.002.250 

K. Adózott eredmény 61.100 54.742 
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L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma 

(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 
10 10 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (átlagos éves bevétel meghaladja az 1 millió Ft-ot) Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] (két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív) Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] (szem. Jell. Ráfordítások elérik az összes ráf. 25 %-

át) 
Igen Igen 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] (SZJA kiutalt része eléri az összbevétel 2%-át) Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] (közhasznú tev. költségei és ráf. elérik az összes ráf. 50%-

át) 
Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] (legalább 10 közérdekű önkéntes közreműködése) Igen Igen 
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CASH FLOW-KIMUTATÁS  2017. december 31. 

 

  

    

eFt-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a   b c d 

1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás                                                       

(Működési cash flow, 1-13. sorok)  661 763 161 484 

2 1 
Adózás előtti eredmény ±  

61 100 54 742 

  
korrekció: véglegesen kapott pénzeszköz 

0 -5 950 

3 2 
Elszámolt amortizáció +  

217 813 221 796 

4 3 
Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  

-18 895 28 114 

5 4 
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±  

0 11 568 

6 5 
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±  

-52 592 -12 378 

7 6 
Szállítói kötelezettség változása ±  

194 025 -135 848 

8 7 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±  

163 162 220 147 

9 8 
Passzív időbeli elhatárolások változása ±  

-47 549 -75 486 

10 9 
Vevőkövetelés változása ±  

196 704 -77 270 

11 10 
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±  

-99 705 -48 332 

12 11 
Aktív időbeli elhatárolások változása ±  

47 700 -19 620 

13 12 
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -  

0 0 

14 13 
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -  

0 0 

15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás  

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) -21 455 -279 161 

16 
14 Befektetett eszközök beszerzése -  

-117 263 -298 721 

17 15 
Befektetett eszközök eladása +  

95 808 19 560 

18 16 
Kapott osztalék, részesedés +  

0 0 

19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás                              

(Finanszírozási cash flow, 17-28. sorok) 25 932 -72 320 

20 17 
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +  

0 0 

21 18 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 

bevétele +  0 0 

22 19 
Hitel és kölcsön felvétele +  

86 138 2 869 

23 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása + 
6 046 0 

24 22 
Véglegesen kapott pénzeszköz +  

0 5 950 

25 23 
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -  

0 0 

26 24 
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -  

0 0 

27 25 
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -  

59 141 -77 574 

28 26 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 

6 111 -3 564 

29 27 
Véglegesen átadott pénzeszköz -  

0 0 

30 28 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 

kötelezettségek változása ± -1 000 0 

31 IV. 
Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±  

666 240 -189 997 

 


