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időszakra vonatkozó

Áttmlánns üxleti óv*t záró

§Eysxcrűsít*tt éves beszárn*ló

Készültl 2020, május 13. (16:58:17)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégét3árásrót és a_vége_lszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdéseértelmében az eredetipéldányheg-őriési ide3e: zosolepritii o§,- 

- ---

l-eányfalu Termálfü rüő keresk*delm§ és §zo§Eá§tató
K*rlátoilt Felelő*sé§ű Tár§a§áE

A beszámoló az Igazsá9Ü9yi Minisztérium Cé9információs és az Elektronikus Cé9eljárásban KözreműködőSzolgálata (IM Csz) online beszámo|Ó készítő progr"r:áu.i . o"r.,:io-o jlt"r megadott adatok alapján került
;!"; J'j,ilí 

Az IM Csz a közzétett adatok meeioizÉaioJasáért, ;;i;;jú;;;];ád, i;;;";iíö;[n felelősséget
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KSagét*vS eég *Satai;

%§-osnyfalu T*rnrsl$Ürdő l{*r*skedu!ffii ós §ztlgáltat6 Ktrl&tolt p§l*lős§é§ű TársaságNyilvántartási szám: 13^Ü$-§94064 Áaa,iiemi-iáóó}+ge-e-r: -i§n 
szám; 13üs343s-93?s-113-13

2?:! |:J! :,y^rq,I3:: ifi,?9, 39i§ !*y n ví* i u Móri cz 7§ i g m o n d u. 14.2,Első !étésítő őtiirat ketűj zoa*. ieniuxi i+,

& vunatkt:xó időszak: ?üJ"9, janu;ir CI1. - 2CI1,9. d€cember 31"

A beadvány a számvit*lr1l szóló HJaa, évi C, tórvény alapján került összeállításra,
Benyújtás oka; Általános üzlsti ével z;iro
B.e.szá m o l ó t í p u sa : E gysrerijs ítrrtt éves bcszá mo iókonyvvezetés módia: liettős konyvrrit§lt v§zető A cég könyvuizsgálatra kötelezett-e.. is$nElőző Üzletiév adaiai: Az sztv, uá*'-inú bigiJnisonlíthatásáE nixáiítóti, ir<ti.zaieti rrer)ili,Jiarr?r,át*nelt, nerrr ntóc,osítottfrdfitOk)
Lezárt úzleti év(ek) módosirása., N*nr

Beadvány részei

§ mórleg {§ztv, sxerinti, ''A'' vált*zal; szövege: nlögy§r)
§ eredménykimufat;is {ÖsszkölisÉg eljdrással; szövege: rfiö§yar)
x kí*gészítő melló§let (szövege: magyar)
§ edÓxott eredménY felhasxnáláEéra vonatkozó határozal (határozat száma: x; szövegei magyar)
# fÜÜÍJBtlen kÖnyvrrixsg;ilói jelentÉ* {Hii*lesÍtő zár*dék (minőlítós nólkLilí könyvvizsgálói vélenróny;.; szövege: fiagy*rJKönyvelő

Könyvvizsgáló

*íi_,::: í:*,"o k &{ö rt yv*lő § r*dm l{c rüÉtrlt Feleltíssóg ű
e örsös&§
Nyi lvá n t. szá m : űt -ö* -§B14ü§
Adószá m : 23853§s5- 1-ít2
Székhely: MagyarorszÉg , IL?Z &uc)ap*st Tarcsai út l^1.

Ángya!né Sende §guasanRa
Lakcím: Magyarnrsxág, ]"í72 §{r.lfrpest Tarc§§í út ít,
Reg isztrációs szá ma : 172454

Beküldő

§X A§§§ Kilnyvvizsgáló, Ád#*ós Férrzügyi, pazdasá6§
Tanáesadó Zrt"
Nyilvá nt. szám : a|"lr0-ü43739
Adószám : LI47 24Q9-2- 4'
Székll7ty: Magy*rorsxág, 1027 Br-ie{ap*si Fő iltfe 7t. :I"§nl§lst 1. ajtó

ffiernáth Jáne§
Lakcím: f"1agyarország. 2000 szentendre Repkóny Utca 7,
Regisztrációs száma : CIOí118

.tlyi lyl l :::lqt í::*:ll*í::**:t=_"s:ít!,*::*1 ::5**-
A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén mindenérdekelt részére a beadvány megtet,nineiO'sJgá oiztositasrakerül, továbbá arról minden érOákett i"i:Ói""Óv ,es.lágás 

"
másolatot készíthet,

Szírtes _Seámok K*irtyvel$ lr*Sa K*nh&t§it F€'glős§&§űTársaság
Nyilvánt, szám: 0I^ű§ 9S1405
Adószá m : 23S52Sfi 5-1-43
Székhely: íi{agyarorszá9, 1172 Budapesl Tarcsai Lit ] 1,

Axgya!n* §*p*e Xs*gx*artxa
Lak,cím: iYagyarország , 3,L72 Buclapest Tarc5a; Úl 11.
Adóazonosító; 8357S431 1§

zott nagyságot jelző mutatóé*ék

Tárgyévi Tárgyévetüzleti megelőző üzletiévben évben

30 ag

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
?8

Készült: 2020, málus 13. (16:58;17)
A cégnyilvánosságról, a uíiósági cégát3árásról és 1vége.lszámolásról szóló 2006. évi V, törvény 18. § (6) bekezdéseértelmében az eredeti példány-meg?.iériiá"j", Z030, április 03.

A beszámoló az IoazsáoÜ9yi Miniszté.rium Céginformációs és az Elektronikus Cé9eljárásban Közreműködőszolgálata (Iu cs-zt ont"iná'oeszámoro rielritálrogram.lával, u u"r."iJo által megadott adatok alapján került
;!"Í ;'áilí 

Az IM tsz a kozzéÉit aoutot mágií.nutorÜ;ek, 
".iirjgt.,t"l*áért, jogszerűségéért felelősséget
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Aláírásra önéllónrr jogosult:

Elfogadás időpantja: ?ü2ü. április CI3,

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek m.egfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodóvagYonáról, annak összetéteterot reiztoiéirői és rorrasaiioif v"ll*i"ipJ")ü;il:ili"Háriiiilivr"te.ől, illetvetevékenysége eredményérőt me9rjiznáio e; ;;id. o..ixZpáí 
"állvl 

' 'll l! P

§öls§h Zaltán
Lakcím: Magyarnrs*ág, 2§10 §orog Patak§or utca 4É.
Ad óa zo n osító,. 8366 1 33; W

Balogh Zoltán

Készültl..2020, Táj9s 13. (16:58: 17)

á-:',ilJJJÍ:"":?Sá:t iáffii%:"rrri9ÉliiJ:f,rl!É::,;ifirs5;ról szóló 2006. évi v. törvény 18, § (6) bekezdése

A beszámoló az IoazsáoÜgyi Minisztérium Céoinformációs és az Elektronikus Cégeljárásban KözreműködőSzolgálata (Iu Cszt onlínáileszjÁoÜ ká;.Ö;;9ramjával, 
" 

É"r.,;rJo jltal megadótt adatok alapján került
;L"f,"i'áilí 

Az IM bsz a ktii.eteti'ait.iix iii.gii)fr.ió.&rák; 
""-ii.júJ*.rráért, ,ogszer,űieje?rt reIelosseget
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i,;ÍÍrilx7::'::i;::i';:;$ifra§-*Ő K€r*§k6d€lmi*s $xolgéltató Korlátolt Felelőssógű Tarsaság Pénznem: H\)F
Adószáma: üOa3#ő_2_1"3 Pénzegység: ez*r

?üt §. január ü1, - 2ülS. d*cemb*r 3]., időszakra vonatkozó
Átali*nos üxletí év*t záró Hgyszerűsitett éves besxárrrqlóp:Úx,Lg6§, §ztv. sierintí ''Á'' Viiltöuatt§l

xx Lezárt üzteti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020, május 13. (16:58;17)

á,t:',ilJJJÍ:"":?sá:t iJÍÍii%:?r#ÉiiiJ3f.rl]á::|;ifiT35.,ról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése

ző üaleti év adatei
*í#:*i:#;ffi

ma ** [TáGyfuadetük
001. Eszközök (aktívák)
002.

190 867 182 792003,
004. rr. l argyi eszközök

4 745 4 921
005.

LB6 íz2 177 27L

006.
9yl eszKozoK

B_ FnrnÁac 0

007, I. Késziátpt
15 460 13 9B9

00B. Ii, Követelésók
fu
i_Ij. Tté|papírok

918 632
009.

B 637 B 22É

010,
0 0

011. C. Aktív iOőOeti etnátárota6T
% trszkozok ( a ktivá k) összesen
%Forrasok ( passzívák)

5 905 ( 131

0t2. 265 636
0:13,

206,592 196 B17

0t4, D, Saját tőke
frt!n,, l. Jeov"étt tÁu

l%n
015.

g be nem RzétGtt t6[ö-

151 289 155 905
016.

_Ii. Jegyzett, de mé
35 710 58 2ij

0t7. 0 0ru, loketartalék
-llÍ=t:t+qtE*-ÚrV. Ereclménytartalék
".:rí!. mtn*Fem_
\/ l ALAtA}} }=r}llil.

01B, 0

019.
36 LB7 47 579

020. 68 .00ö 68 000
021, 0 0VrL Aoozo$ er

céltartalékok
kötelezettséoel
I. Hátraqnrnlt lz

tr

E

eomény 11 392022, _17 BB1
023, 0

024. 53 253 39 7B2
025.

'L 
Hós§rülÖ§ n

026,
Lle9eK 0

027,
Leleze[tse9€K

G Passuírr i.lÁ 532§3 39 782
02B, 2 050 1 130

üzIeti Az Sztv.
mffi 196 B77

adatok) (, nem

A beszámoló az IoazsáoÜgYi Minisztér:ium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban KözreműködőSzolgálata (Iu Cslt onrínói'""eÁoÜ iá;.Ö;; pr||slvlt.,"-;"küi&;ltal megadott adatok alapján került
;:";';T,ilí 

Az IM bsz a kö"é'eii;l'totiii"giji)natoságáek, 
".ii.jÖtJ.t.rráért,logszerűségé?rt felelősséget
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A cég elnevezése: Leánvfalu Termálfúrcíő Kereskedelmi és $aolgéltató l{orl*ttlt Feí§l{i§§ésű TársaságNyilvántartási száma: fi-aS^aSqO6;- 
-- -'- --'

Adószáma : 1 30ü343§^2^ 13
2SlS. január ü1, - 2ül§. ducember 3l", idősz*kra vonatkozú

Áttal*nos üxleli év*t záró f;gyseerűsíteft éves besxámoló
* &§§M *í{Y§IPl UTÁTÁ§Á, Összköltsúg eljáréss* l

adatok)
x* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Pénznem: Hl}F
Pénzegység: ez*r

Készült: 2020, május 13. (16:58:17)
A cégnyilvánosságról, a uíiósági cégátlárásrót és a végelszámolásról szóló 2006, évi V. törvény 18. § (6) bekezdéseértelmében az eredeti pélaányheg?riásiiaó3e; zoso. ;priiis ór.- 

- ---

A beszámoló az lgazsá9Ú9yi Minisztérium Céginformációs és az ElektronikUs Cé9eljárásban Közreműködő
,:. l '] . ;L"Í"i'j,ili 

Az IM 

'sz 
a közzétett aoatori n,,áíoí.É;;;rádjé',t u"roragturiiiü;e",i, i,]öJ*.,:rségéért felelősséget

§ogsam Tá,elsor dnevezés€ §íőző fuleievad§hi *
t§xört ü*€ai e.liel<}ne

va*a(koeó
!fiódo§íhi§§k **

Tárgyéviadatok

001. Ertékesítés neitó árbevéTm 241 3o1 248 3!4002, lt, nrcivált sáját tetjesTm6nTe 0 0003. ttt. egié6 beÜétel6[" 9 263 6 2100o4, IV,Anyágjei'iffi t02 323 104 861005, V,SzemáylJettegiíra-ffi iE?!3i6T 96 543 120 351006. VL Erté kcsö kkénési léjE; 2í 046 24 4t2o07. VIL Egyéb ráfordítáiok 70 476 t2 27500B. A. Uzemi (üzleti) iévékönys6;6afrm"* 20 176 -7 375009. VIILPénzü§liffi 4 0lX.PénrúöVm 182 335011 B, ilEygyi rylYeletek eredménle -17B _3350t2, Aqgzás előtti eredmény
-7 710013. X. Adófizetési köiélezett§69
10 17tD. /\c!9zott er-edmény 11 392 17 BB1

adatok (, nem
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yzékszáma

Statisztikai számjel

Leányfalu Termálfürdő Kft a v állalkozás me gnevezés e

20l6Leányfalu,MóriczZsigmondutcat42. aváIlalkozáscíme,telefonszáma

KIEGESZÍrŐ MELLBKLET

20t9. évi
Egyszerűsített Eves Beszámo|őjához

2020. április 4.

tOT9 l

Cégjeg



Általános rész

Cég neve: Leányfalu Termálfürdő Kft
Cég jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonosok: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata I00 Vo

Cégtregyzék szá,ma: 13-09-094064
Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft
Tevókenységi kör: 9329 M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A könyvviteli nyilvántartás vezetéséért felelős személy adatai:
színes számok l(ft.
Angyalné Bende Zsuzsannareg.sz.: 172454
Il12B,adapest, Tarcsai út 11.

Könyvvizsgálő adatai:
Ex Asse Zrt
1027 Budapest Fő u. 71 II. 1.

MKVK engedély száma: 0001 18
S zemélyesen közreműködő könyvv izs gálő :

Bernáth János
2000 Szentendre
Repkény u. 7.
MKV igazolvány száma: 001 1 1 18

I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk

a.l A mérleg fordulónapj a: 12. 3L

b./ A mérlegkészítés elvi időpontja: 03. 31.

c.l A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszenisített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklete, "A" váItozata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással átlapída meg.
Eredménykimutatását a számviteli törvény 2. sz melléklete szerint készíti el.
A társaság saját döntési körében sem a mérleg, sem az eredménykimutatás formátumát nem
v áltoztatta meg, ö s szevonást, részletezést nem alkalmazott.
A Számviteli tv. 20I7.0I.U-től alkalmazandő változásait a beszámoló dokumentumain
átvezettuk és a bázis adatokat ennek megfelelően átdolgoztuk.
Ezen módosításoknak az eredményíe, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetére hatása nem
volt.

d./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az
összehasonlíthatósággal: nincs ílyen.



e./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél alkalmaztunk átsorolást,
módosítottuk a minősítést, illetve alkalmaztunk az alternatív megoldások közül az alábbit:
nincs ilyen.

II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

a.l Szabályrendszer főbb j ellemzői
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C, törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott sziámviteli elveknek megfelelően vezeti.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási
módot, amortizáciős politikát nem változtattuk meg.
(A Számviteli törvény váItozásán és a fentieken kívüli okokból).

b./ Jelentös 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 (elöjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladj a meg az í
millió forintot, akkor az L milliő forint.

c./ Nem 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 nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékÁatátr át.

d./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságÚ, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz taftoző
beszámolósor értékének 50 ?o-át.

e./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
bes orolásukh oz tartozó beszámoló s or értékének 3 0 Vo - át .

f./ Evenként elszámolandó értókcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik.
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel szrámoljuk el.
Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérlegfordulónapon történik.
Maradványérték megh atánozása egyedi.
Jelentős összegű (bruttó érték30%o-afeletti) terven felüli écs. és visszaírás nem volt.
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tátgyi eszközök bekerülési
értékét ahasználatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.



g./ Társaság vásiárolt készleteinek értékelése
A készleteket tételes leltározással, az utolsó ÁPa nerctiti beszerzési ánal értékeljük.
Deviza és valuta készlet nem volt.

h,/ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készletek nem voltak.

i. l D ev iza, valuta rárfolyama
A devizába, valutában meglévő eszközök és kötelezettsógek órtékelése az MNB árfolyam
történik.

j./ É,rtékvesztés
Meghatározása a partner, atétel egyedi értékelésén alapul.

III. Részletező informácíók:

a./ A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével.

b,l A gazdasági társasággal kapcsolatban levő más felek, trársaságok adatai:

nincs

Eszközök értékelése
A befektetett eszközök, a forgóeszközök beszerzési áron kerülnek értékelésre,

Források értékelése
A saját tőke és a kötelezettségek könyv szerinti értékben szerepelnek leltátozás alapján.

Eszközök

2019, évi beruházásokkal növelt tárgyí eszközök:
Immateriális javak 4 927
Telek, telkesítés 8 944
Epületek, épületrószek, tulaj doni hányadok 2 600
Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beruházás 153 551

Műszaki gépek, berendezések 526
Egyéb berendezések to 964
Befejezetlen beruházás 686
összesen: I82 t92

2019-ben megvásiárlásra került egy ingatlan, melynek beszerzési értéke telekkel együtt
11.544 eFt volt,
Az értékcsökkenés módja lineiáris, bruttó éttéhÁez viszonyított százalékos arány,



20t9. évi terv szerinti órtékcsökkenés:24.4í2 eFt volt.
Ebből a kisértékti eszközök beszerzési értékei egyösszegben kerültek leírásra
Összesen: 984 eFt értékben.

készletek

A készletre vétel év végénleltározás alapján történik. Összege: 632 eFí"

követelések: eFt

Vevők 4856

Munkavá l la lóknak folvósított előleeek 166

Előírt tartozások 83

Egyéb elszá molások a munkavál lalókkal szemben 720

Egyéb címen kapott követelések I 587

különféle eevéb követelések 62

Váltópénz 390

Táppénz hozzájárulás 19

Egyéb adott előleg 343
Osszesen: 8 226

Kötelezettségek eFt
szállítói kötelezettséoek 20 675

vevőktól kapott előleoek 4 63L
Kapott kaució 1 000

llleték 434

Rehabilitációs foglalkoztatási hozzáiá rulás teliesítése 793
vízkészlet iárulék 448

Általános ForgalmiAdó 2 499

Helyi iparűzési adó elszámolási számla 516

Alkalmazotti, tagi jövedelem 136

Bírói letiltások 42

kisvállalati adó 2 499
SZJA teliesítése 2 633
Nvu gd íj biztosítás teI i esítése 1 589
Levont egészségbizt.jár,természetbeni 1 348
Késedelmi pótlék, bírság 9

Egyszerűsített foslalk. közterhe 38

ÁFA átvezetés 4I
vevő követelések értékvesztése 511

összesen: 39 782



Aktív időbeli elhatrárolások
passzív időbeli elhatárolások

636 eFt
1 130 eFt

Az értékesítés nettó árbevétele: eFt

Jegybevétel 22o6t7
Bérbeadás L2326

Rezsi továbbterhelés 10535

Eeyéb iárbevétel 4842

összesen: 2483t4

A jegybevétel nagysága szezonálisan változik, nagyban fij'ggaz időjrárástól, A bevétel 65 Vo-a

májustól augusztusig realizálódik.
Egyéb árbevételbőI4.546 eFt a termálkút javításának továbbszámlázása az Önkormányzat
felé.

Eevéb bevételek eFt

Ertékesített immat j avak, tár gyi eszközök 6209

káreseményekkel kapcsolatos bevétel 0

összesen: 6209

Az egyéb bevétel előző évhez viszonyított csökkenése a biztosító által 2018-banfízetett
kártédtésből ered.

Pénzügyi műveletek bevételei
Kapott kamat

Anyagi ellegű ráfordítások : eFt

Anyagköltség 49o46
Igénybevett szolgáltatások 45840
Egyéb szolgáltatások 9975

összesen; 104861

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül a kiszervezett tevékenységek, mint úszómester díja,
ruhatiári szolgáltatás , takarítás és gépészeti tevékenys ég 3.867 eFt-os emelkedést muíat az
előző évhez képes, ami3719 munkaórának felel meg.

Személyi j ellegű ráfordítások : eFt
Bérköltség 7o7427
S zemélyi j ellegű egy éb kifizetések t2727
Bér|árulékok 809

összesen: 12035l



Az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordítás és KIVA együttesen 25.373 MFt-tal
emelkedett, Ennek oka az őrabérue valő átál|ás és béremelkedés, ami avá|tozás 63 %o-át teszi
ki, valamintazigyvezető váltások miatti végkielégítés és szabadságmegválások, ami a
növekmény 37 Vo-a. Az alkalmi munkavállalók éves jövedelme 9.826 eFt, melyből a
nyári hónapokban (5-8, hó) 53 % kerul kifizetésre, Az állandő alkalmazottaklétszáma az év
folyamán közel azonos.

Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti 23428
Használatbavételkor egyösszegű 984
összesen: 244!2

Egyéb ráfordítások eFt
Ertékesített imm j avak, tár gyi eszközök 6053
Bírság, késedelmi kamat, önell.pótték 260
Adók 5807
Egyéb 155

összesen t227s

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Takarékbank folyószámla hitel kamat

Adózás előtti eredmény:
KIVA adófizetési kötelezettség:

Mérleg szerinti eredmény:

335

tot7I

-7788L

d,l2019. évben a tiársaságnál,,Jelentősnek" minősülő Önrevíziója nem volt.

e,l2019. évben a társaságnál ,,Jelentősnek" minősülő, IezártRevízió nem volt.

f./ A társaság nem élt a valós értéken történő értékelés lehetöségével.

g./ A társaság nem élt az értél<helyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett.

IV. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések

a.l A gazdasági trársaság2019, évi átlagos statisztikai áIlományi létszáma 30 fő volt.
Alkalmi munkavállalók foglalko ztatása 8 1 8 alkalommal történt.



b./ Kiemelt személyekröl kötelezően előírt adatszolgáltatás:

A gazdasági trársaságnál a vezető tisztségviselőknek (ígazgatőság, felügyelő bizottság)
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, (csoportonként

összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés
feltételei egyidejű közlésével) vonatkozásában adatközlésünk: nemleges.

c./ Peres követelés megegyezéssel zárult.

d./ Visszavásárolt saját részvények, illetve izletrészeknincsenek a társaság mérlegében.

e.l A gazdasági társaságnak visszaváltható részvénye nincs. (Nem Rt.)

f.l Leányfalu Önkormányzat aftnanszírozási nehézségek áthidalása érdekében tulajdonosi
kölcsönt nyújtott a Kft-nek, mely teljes mértékben visszafizetésre került.

Balogh Zoltán
ügyvezető






