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I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk
a.l A mérleg fordulónapj a: 12.

3L

b./ A mérlegkészítéselvi 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 készítiel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményétösszköltség eljárással átlapída meg.

Eredménykimutatását a számviteli törvény 2. sz melléklete szerint készítiel.
A társaság saját döntési körében sem a mérleg, sem az eredménykimutatás formátumát nem
v áltoztatta meg, ö s szevonást, részletezéstnem alkalmazott.
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.

A

d./

A

mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az
nincs ílyen.

összehasonlíthatósággal:

e./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknélalkalmaztunk 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 mérlegkészítésnélalkalmazott értékelésielveket, 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

- értékénekegyüttes (elöjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 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
feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
értékénekegyüttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba

(évenként külön-külön)

-

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 értékemeghaladja

beszámolósor értékének50 ?o-át.

a besorolásukhoz

taftoző

e./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értékemeghaladja a
bes orolásukh oz tartozó beszámoló s or értékének3 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 értékalapján 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 értékűjogok, szellemi termékek, tátgyi eszközök bekerülési
értékétahasználatbavételkor 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

A

D ev iza,

valuta rárfolyama

devizába, valutában meglévő eszközök

történik.

és kötelezettsógek órtékelése az MNB árfolyam

j./ É,rtékvesztés

Meghatározása a partner, atétel egyedi értékelésén
alapul.

III. Részletező informácíók:
a./

A vállalkozás nem

b,l

A

élt az értékhelyesbítés
alkalmazhatóságának

lehetőségével.

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 értékbenszerepelnek leltátozás alapján.

Eszközök
2019, évi beruházásokkal növelt tárgyí eszközök:
Immateriális javak

Telek, telkesítés
Epületek, épületrószek, tulaj doni hányadok
Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beruházás
Műszaki gépek, berendezések
Egyéb berendezések
Befejezetlen beruházás
összesen:

4 927
8 944
2 600
153 551

526

to 964
686
I82 t92

2019-ben megvásiárlásra került egy ingatlan, melynek beszerzési értéketelekkel együtt
11.544 eFt volt,

Az értékcsökkenés módja lineiáris, bruttó éttéhÁezviszonyított százalékos arány,

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

A készletre vétel év végénleltározás alapján történik. Összege: 632

követelések:
Vevők
Munkavá

eFt
4856

l

la

lóknak folvósított előleeek

Előírt tartozások
Egyéb elszá molások a munkavál lalókkal szemben
Egyéb címen kapott követelések

különféle eevéb követelések
Váltópénz
Táppénz hozzájárulás
Egyéb adott előleg

Osszesen:

Kötelezettségek

166
83

720

I 587
62
390
19

343
8 226

eFt

szállítói kötelezettséoek

20 675

vevőktól kapott előleoek

4 63L

Kapott kaució

1 000

llleték

434

Rehabilitációs foglalkoztatási hozzáiá rulás teliesítése

793

vízkészlet iárulék
Általános ForgalmiAdó
Helyi iparűzési adó elszámolási számla
Alkalmazotti, tagi jövedelem

448
2 499
516
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

összesen:

511
39 782

eFí"

Aktív időbeli elhatrárolások
passzív időbeli elhatárolások

1

Az értékesítésnettó árbevétele:

636 eFt
130 eFt

eFt

22o6t7

Jegybevétel
Bérbeadás

L2326

Rezsi továbbterhelés
Eeyéb iárbevétel

10535

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
Ertékesített immat j avak,

eFt

gyi eszközök

tár

káreseményekkel kapcsolatos bevétel
összesen:

Az

6209
0

6209

egyéb bevétel előző évhez viszonyított csökkenése a biztosító által 2018-banfízetett

kártédtésből ered.

Pénzügyi műveletek bevételei
Kapott kamat

Anyagi ellegű ráfordítások
Anyagköltség

:

Igénybevett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
összesen;

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül

eFt

49o46
45840
9975
104861
a kiszervezett tevékenységek, mint úszómester díja,

ruhatiári szolgáltatás , takarítás és gépészetitevékenys ég 3.867 eFt-os emelkedést muíat az
előző évhez képes, ami3719 munkaórának felel meg.

Személyi j ellegű ráfordítások :
Bérköltség
S zemélyi j ellegű egy éb kifizetések
Bér|árulékok
összesen:

eFt

7o7427

t2727
809

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 végkielégítésés 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
Használatbavételkor

összesen:

egyösszegű

Egyéb ráfordítások
Ertékesített imm j avak, tár gyi eszközök
Bírság, késedelmi kamat, önell.pótték
Adók
Egyéb
összesen

23428
984
244!2

eFt
6053

260
5807
155

t227s

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Takarékbank folyószámla hitel kamat

335

Adózás előtti eredmény:

KIVA

adófizetési kötelezettség:

Mérleg szerinti eredmény:

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 értékentörténő értékeléslehetöségével.

g./

A

társaság nem élt az értél<helyesbítés
lehetőségével, értékelésitartalékot nem képezett.

IV. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések
a.l

A

gazdasági trársaság2019, évi átlagos statisztikai áIlományi létszáma 30 fő volt.
8 1 8 alkalommal történt.

Alkalmi munkavállalók foglalko ztatása

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 részvényenincs. (Nem Rt.)

f.l Leányfalu Önkormányzat aftnanszírozási nehézségekáthidalása érdekébentulajdonosi
kölcsönt nyújtott a Kft-nek, mely teljes mértékbenvisszafizetésre került.

Balogh Zoltán
ügyvezető

