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A képr.iselet módja; önálló
23284520_2-19
19-09-51380(l
23284520-8130_113-19

81 30'08 ZöIdteni]et kezelés

949 9'08 Ní. n. s. egvéb közös ségi, társadalrr' i ter.éken\,ség
9 1 02' 08 Múzeumi ter,ékenr-s ég
4711'08 El"]rrris".. jellegri bolti \,e!T,e s kiskereskeclelern
931 9'08 Eg;,éb sporttevékenység
9 3 29' () 8 M. n. s. cgr,éb s zőtako ztatás, szab adidó s ter.éken,vs ég
8129'08 Eg1,,éb takadtás
4719'08 Iparcikk jellegu bolti vegyes kjskereskeclelem
0i29'08 !$éb évelő növén1, termesztése
5ó1 0'08 Ettermi, mozgó vendéglátás
0119'08 E9éb, nem ér,eló nör,énv teímesztése
5ó2 1'08 Rendezvénvi étkeztetés
] 420'08 Fényk{pg52.1
5629' 08 Eg],éb vendéglátás
8230'08 I{onferencia, kereskedelmi bemutató szen-ezése
47 62' 08 Úl rag-, papír:árú-krskereskedelem
7430'08 Forclítás, tolmácsolás
47 24' 0 8 Iier-rvér-, pékárú-, écles ség-kereskede1 em
3900'08 Szennyezííclésn]entesítés, egvéb hulladékkeze]és
47 26' 08 Doh ányáru-kis keres keclelem
6820'08 Saját tulajdonú, bételt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8200 Veszpr érr', Házgyáti a. 1,

8200 Veszprém,Házgyárt t 1,

8200 Veszprém, Ovátos tér 9,

8200 Veszprém, Házgyái u. 1,

A korlátolt felelősségíí társ aság tulajdonos a:

,,VI§Z" Veszprómi l(öziizerni Szolgáltató Zárrkörűen N,Iűködő Részr-énl,társaság
8200 \reszprém,Házgvári u, 1.

I(épvis eLi : Dt. Tenre svá Á B aláz s v ezérigaz gató

A társaság kapcsolt vá)Ia]kozásu:

"YKSZ" Zrt.
"VHK'Nonprofit Kft.
Pro Veszprém l(ft.
ÖKo-Aranyosvölgy Kft.

19-10-500243
19-09-516894
19-09-51,1,247
1,9-09-513916

A tátsaság konszoLidációs körbe bel.ont, a konszoLidált beszámoló elkószítéséén a ,,VI{SZ" Veszprénli Közűzemi
Szolgáltató Zrt. (8200 Veszprém, I1ázgyári u. 1.) a felclós.
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A felü gyelőb iz otts ág tagj ai

I{ele-N{aver Erzsébet,
8412 \Ieszprérn, Fiizesi u. 27

I{ol.ács Áer,.r,
8200 Veszprém,Jutasi r,r. 15.

sárándi Balázs
8200\reszplém, Nlak>m u. ] 0,

A beszámoló közreműködői
A beszámolrj elkészítésével, a szárnviteJi feladatok itányításár,al megbízott személr mérlegképes könlwelői végzettséggeI bír, a
tevékelrység e]Iátására jogosító engedéllvel rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelós személ1, neve, címe, igazolr.án1,

szánra:
Szegő Árpác1
8200 Veszprém, I{inizsi u.6.
Regisztráciíls szám:1 51,266

A tátsaság könyr,,vizsgál atía kötdrezetl

I{ilnl.ivizsgáló:
tsoldizsár és Fia I(ön,vvr.izsgáló l(ft.
8200 \rcszprénr, Szérűskert u. ó.

A könr,wvi zsg áIatétt szen élyesen felelós :

BoIdizsár l.'ataün
kamatai tagsági szám: 000650

Beszámoló nyilvánossága
A számviteü beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészító intbtmációk a jogszabál1,ok által előírt nyilr,ánosságorr túl a
tátsaság alkalmazottai számáía a székhell,er-r is megtekirrthetók, azoktd az értntettek teljes vagy fészleges másrllatot
készíthetrrek. A széklrelv pontos címe: 8200 Veszprérn, Ováros tét 9.

a sB szÁMo ró ö s szBÁrrítÁsÁxÁr erxernlez o]]t szesÁIyRENo szB n E s F, o cALMAK

A kön},r,,vezetés mód j a
A Iiolostorok és l(ertek lift. könl.l,eit mag)ref n),e]ver. a kcttíjs ktinlr.r,itel elvei és szabáLr,ai szerint vcze ti.

Beszámoló v á|asztott forrnáia
A kft. a számr.iteli törvény által nr,újtott iehetőséggeJ élve eg1,52glűsített éves beszámo]ót készít. Az eredmén1,
megállapításának választott móclja az, előző iz,|eti é:,hez hasonlóen: összköltség eljárás. l\ társaság a beszálnolóban a mérleget

,,A" váItozatban állította iissze. Á ma§aí számviteli szabályrlk szcrint jelen számviteli beszánrrllíl csali magvar rrtelven került
összeálLításra.

ŰzIetijelentés
A I{olostorok és I(ertek l{ft, üzleti jelentést nem készít.

Könywezetés és a beszámoló pénzneme
A könywek vezetése magyat forintban történik, a beszámolóban az adaíok eltéró jelöIés hiányában ezer foÁntban kenilnek
felttintetésre,

A beszámolő ősszeállitásának módja és időrendje
A beszámoló ősszeá)]ttása az é.ves zárlata épu1. A beszámoló tart^lm^zza a mét7egkészítésig ismertté vált, a tátgyévet érintő
gazdaság események, könilmények hatásail Á médegkészítés időpontja:2019. február 28.

J

Alkalmazott számviteü szabályok



_]elen beszámoló a hatályos 1nag}-aí szárnr.iteü előírások és a társaság kialakított szárnr.iteli politikáia szerint került
összeállításra, a törvény előkásaitő], való eltérésre okot adó lrörii]rnény nem meriilt fe].

Jelentős összegű hibák ételmezése
Jelentós összegűnck rrrinósül a hiba, ha a lrjba feltárásának évében az cl],enőrzések során - LrgJ.anazon él-ct érintően -
megállapított lribák, hibahatások credménvt, saját tíjkét növelő-csökkcntii értékének egyiittes (elójeltól független) összege
meul-ralad ja lz e]Ien(lrzött uz]eti él, nlérlcgfótls szegének Za/o-át, ille n e l-ra a mérleefótjs szel 2 o/o-a ne rl 1T aladja meg az 1 nilLió
forintot, akkor az 1 ni]lró forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgvér.i beszánrolóban nem a tárgyévi aclatok
között, hanem clkii]önítetten, előző évek mridosításaként ker:űl berr-rutatásra.

Kivételes nagyságú vagy glőfotdulású bevételek, költségek és ráfordítások
Idvételes nagyságú vagy elófordulású bevételeknek, költségeknek és ráforütásoknak tekintjük azokat a tételeket, amely tétel
értéke meghaladja a besorolásukhoz tattoz1 beszámolósor 50 o/o-át és abszolút értéke meghaladja a 3.000 ezer forintot.

Alkalmazott értékelési cliárások
A társaság a Számviteü Tön,énynek megfelelííen az eszközöket és fotrásokat egyeclileg értékeli.

Ertékvesztések elszámolása
F]rtékvesztés elszámolására_ az előző üzleti él-lrez hason}óan - akkor keriil sor, ha a kön;.v szerinú ér:tékhez kópest az es}res

tételek esetében a veszteség-jellegű különbtjzet tartós és jelentós. Jelentósnek minősü1 a 100 ezet Ft-ot megl.aladó
kü]önbözet.

vis s z airás ok alkalrr'az ás a
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszánlolt érték-,,esztéseli visszaírása az általános szabá]vok szerint történik.

Éttékhelye sbítés ek alkalttaz ás a
A l{olostorok és I{ertek I{ft. az értékhelycsbítés lehetőségével nem kír,án é]ni, íg1, a mérlegben sem értékhelyesbítés, se rlt

értókhel),esbítés értékelési tartaléka ncm szercpel.

valós értéken töfténő értékelés
A l{olostorok és I{ertek l{ft. a valós értéken történó értékelés lehetőségér,el nem krr,árr élni, ígv a mérlegben sem órtékclósi
különbözetet, sem valós értékelés értékelésr tartaléka nem szeíepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem
íartelrn^z.

Ertékcsökkenési leírás elszámolása

Ertékcsökkenési leírás módj a
Az ér.enként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése * az eg}-edi eszköz váthetó használata, ebból adódó élettartama,
fizikai, erkölcsi avulása, az egyéb köriilmén),ek és a tervezett maradványétték figl,e]e6bevételével _ 

^z 
esz,köz bekerűlési

(btuttó) értékének arányában történik. Az éttékcsökkenési leírás elszámolása időarán},osan (Lineátis leírási módszerrel)
történik.

Ertékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcscjkkenési leírás e]számolására - mind a főköntn ben, minrl a kapcsolócló anaLiukákban - üzleti ér.enként egy
alkalommal kerül sor, kil,él,e a kivezetett eszktjzök terw szerjnti tött él,i értékcsökkenését, melv a kir.ezetéskor elszzimolásra
kerül. Ten-en felüli értékcsöklrenési leírás elszárncllás az azt megalapozó esernénnl.el egl,id6liil"gva8},,a forclulónapi értékelés
keretében történik.

kis értékű e§zközök éttékcsökkenési leírása
A 100 e Ft alati egyedi bekerti{ési éttékkel bíró vagyoni értékú jogokat, szellemi termékeket, tárg5rt eszközőkethasznalatba
vételekor azonnal éttékcsökkenési ]eírásként elszámol1a a kft.

Nem ielentős matadványéték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leítás tetvezése sofán, ha az eszköz hasznos
élettartamavégénvárhatóanrcahzáltértékevalószínűsíüetően nem haladja meg a 1.000 ezeíFt-ot.

Terven feliiLli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüü értékcsökkenési leírás elszámolása szempontiából a könyw szeíjíIti érték akkot haladja meg jelentősen apiaci
értéket, ha az egyes téte]ek esetében a különbözet meghalaclla a 100 ezer Ft-ot.
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Az értékcsijkkenési leítás elszámolásának mócljában saját hatáskiirben meghozott számviteli politikai döntések rniatt további
változások az e],őző üzleti él,hez képest nem töfténtck.

Alapítás-átszervezés költségei
Áz alapítás-átszen ezés lröltségei nem kerülnek aktiválásra az immatcriális jar.ak ktjzött, azok tárgvér.,i költségként
számolandók el.

Vásárolt készletek értékelése
A r,ásárolt készletek a mérJe_gben - az előző üzleti ér,hez hasonlóan - FIFO mridszetre] megállapított áron jelennek nreg. Az
ér:tékelés során úgv kell eliárni, hog,v a leltárban szer:eplő ]<észleteket a ]eer,rtrjbbi beszerzések egységárain kc1l számba venlri,
fe]tételezr.e, hogl, a lcgkorábban beszerzett készietek kerültek elsijként felhasználásra.

Saját termelésű készletek émékelése
A saját termelésű készletek a mérJcgben az e5.edi tényleges előálLítási értékerr (közvetlen ör-rköltségerr) jelennek meg.

Céltartalék-képzés szab ály ai
A liolostorok és l{ertek l{ft. garanciális és egl,éb kcltelezettségek fedezetéte, valamint a várlrató, jelentős, iclíjszakonkérrt
ismétlódő jtil,,őbeni költségekre céltartalékot t általános szabálr-ok szerint képez,

ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az áItalános szabáIyok szefint kerultek értékelésre, az értékelésben a jogszabáIy
váItozásokon tttl, saját hatáskötben meghozott számviteü poütikai döntések miatt módosítás nem töftént.

Leltározási szabályok
Az eszközö]< és források Ieltátozása a leltárkészítési szabályzat szetint, az áItalános szabályoknak megfelelóen történik, a

lelt,átozás szabál,vai az előz(l üzleti évhez képest nen változtak,

Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számvite]i politil<a részeként kialakított plénzkezelési szabál,vzatban előírt szabál1,ok szerint történik, a

pénzkezelés szabálvai az előző üzleti évhez képest nem változta]<.

Az önköltsé gsz ámítás szab ály ai
A I{olostorok és l{ertek l{ft. az önköltségszámítás rencljét nem szabál,iozta. Az örrköltség meghatározása az általános
szabálr,oknak megfelelően az r.rtókalkuláció módszerével történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOIÓOÓ KIEGESZÍTBSBr

Előző évek módosítása
A korábbi (Iezátt) él,ekhez kapcsolódóan a tárgl,évben el]enőrzés, önellenórzés semmiféle 1ribát nem tán fel, a nlérleg
koráb bi idő szakta vo natkozó k orrelició kat nenl tattalmaz.

Saiátos tételbesorolások
A mérlegben o1yan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelt,ezhetíí lenne, és sajátos besotolása bemutatást kír,ánna.

össze nem hasonlithatő ad,atok
A l{olostorok és l(ertek I{ft médegében az adatok összehasonlíthatók az előző űzlei év megfeleló adatával.

Tétel átsorolások
A mérleeben az előző izleti évhez képest az egves eszkőzök és kötelezettségek ninósítése saját hatáskörben rrreghozcltt
számvite[ politikai dijntések miatt nem változott.

Éttékelési elvek változása
Az előző üzleti év métlegkészítésénéI a]kalmazott éftékelési elvek nem vaJtoztak.

Új tételek a mérlegben
A tárgvévi beszámolóban az előírt sómán túl írj mérlegtételek nenl szerepelrrek.
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Olr.an, a mérlcgben meg ncln ieleníí pénzüsx.i ktjtelezettség, arneJy a pénzűgl,i helyzet értékelése szempont,iából jelentóséggel
bír, a fordulónapon nem volt.

Ertékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A ten szerinti clszárnolásra kerüIő értékcsökkenés n-rcgvá,ltoztatás,.íra a tárgt,iclíiszaliban nenr keriilt sor.

Ertékcsökkenési leírás újbóü megállapitása
Tenen feliiLi éttékcsökkenési leírás e]szánrolása vag),annak r.isszaírása kapcsán a beszámolási iclíjszakban tefv szcrintr
értékcsökkenósi leírás ismételt megállapításáIa egJ,,etlen cszköz esetében sem ker:ü_It sor.

B efektetett e szközök alal<wlás a
A kft. immateiilts javunak, tárgyi eszközeinek va]tozását a 1. számű mellékletben mutatiuk be.

Készletek
A társaság készletekkel nem rendelkezik.

követelések
A kiivetelések értéke 3.685 ezer Ft, melyból

Iiöveteiés ek áruszá]lításból, szolgáltatásbci1
Iiapcsolt r,álla] kozás sai szembeni kör.etelés
Egr,éb követelés
Ipatőzési adó tú]fizetés
Gépjátműadó túlfizetés
Egészségiigvi hozzájárulás túlfi zetés

pénzeszközök
A pónzeszkiizök mérlegértéke 4.877 ezet Ft, anrely n-regeu),ezik a szán]ayezető bmk á]tal közölt 4.859 ezeí Ft záló
egyenicggel és a pénztár 78 czer Ft leltár szerinti pénzkészletének összegér.el.

Aktív időbeü elhatárolások
A kft. aktív időbeü elhatátolásként az alábbi összegeket számolta eI

bevételek aktív idóbe]i e]határolása: 0 ezer Ft

költségek. ráfotdítások aktív időbeli elhatátolása
2019. évi honLap üzemeltetés
2019. évi biztosítási díj
20 19, ér,i internet

2 ezet Ft
88 ezer Ft
8 ezer Ft

össz.sen, 98 ezer Ft

Saját tőke váItozása
A saját tőke elemeinek tátgyévi változásait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Jegyzett tőke
A társaság tőrzstőkéje a tárgyév folyamán nem változott.

Kapcsolt vallalkozások áital jegyzett tőke
Aiegyzett tóke 100 o/o-ban kapcsolt vállalkozás (anyavállalat) trrlajdonában van.

Megnevezés Nyitó
(ezer Ft)

Növekedés
(ezer Ft)

csökkenés
(ezer Ft)

Zárő
(ezer Ft)

Jegyzetttőke 3.000 3,000

Eredménytarlalék 120 4.204 1.924

Adőzott eredmény 4.204 l..].1ö 4.204 1.338

Saját tőke összesen 7.924 5.542 4.204 9.262
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Visszavásárolt saját üzletrészek

2.900 ezer Ft
698 ezer Ft
44 ezet r'-t

27 ezerFt
15 ezer Ft
1 ezer Ft



r\ társaság a tárgvér.ben saját üzletrészeivel nem renclelkezett, saját üzlctrészt seln kijzrletlenül, sem közvetve neln szefzett
még és nern idegenített el.

Lekötött tattalék jogcímei
A l(olostorok és l(ertek l(ft. lekötött tartalékka] nem rendelkezik.

Étékelési tartalék
A I(olostorok és I(ertek l(ft. a tárgyévben senl élt az értékhelvesbítés lclretóségér,el, nvilr.ántartott értókelési tarta]éka nincs.

Öt évnél hosszabb leiátatű kötelezettségek
A mérlesben olyan kötelezettség ncm szerepel, atnelr,nek a hátralér.ő fr_rtamideje több mint öt év.

Kötelezettségek átsotolása
A kötelezettségek átsorolására a tátgy évben nem került sot,

Biztosított kötelezettségek
A mérlegberl kimutatott tárgr,,évi kötelezettségek közrjtt zálogjoggal \.2g]. hason]ó jogokkal biztosított kötelezettség nem
szetepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszaíizetendő kötelezettségek
A tárgyévt kötelezettségek között olyan kötelezettség nincs, aho7 a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Kötelezettségek alakulása
A társaságnak hátrasotolt és hosszú lejáratű kötelezettsége nincs.

Röl,id lejálatíl kötelezettségek rrrérlegértékc 4.ó75 ezet fotint, rnelyből
száütókkal szembcni tatto zás
I{apcsolt vália]kozással szenrbeni kötelezettség
Egyéb kötclezettség
melybó1:

Személl,i jöveclelerrr acló
Szociális hozzájárvlást adó
Nl.ugdí j bizto sítási j árulók
Egószségbiztosítási és munkaerő piaci 1árulék
Szakképzési hozzáláruJás
Cégautó adó
2018. évi tátsasági adó
trltérő esedékességű AF;\
December havi AFA
Decembet lravi kiflzetetlen bér, letiltások

passzív időbeü elhatátolások

A kft. által elszárno]t passzív iclőbeti elhatárolások jogcímei:
kiadások passzív iclóbeli e]határolása:
2018. ér,re vonatkozó víz és energiaköltség
2018. clecembcr havi telefon, intcrnet
20i8. decenrber havi bér]ettédtés
201 8. IV. negyeclévi hul]aclékszál]ítás
Osszesen:

1.081 ezcr Ft
40 czer Ft

3.554 ezer Ft

271 e7,ef I-'t

2J0 ezerFt
]80 ezet Ft
151 czer Ft
26 ezerFt
25 ezer Ft
26 ezetFt

691, ezer Ft
628 ezer Ft

1.283 ez,er Ft

ó0 ezer Ft
6 ezel Ft
8 czer Ft

52 ezer Ft
126 ezet Ft

AZ EREDMENYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓD Ó KIEGE SZITESEK

Előző évek módosítása
A korábbi (Iezárt) ér.eklrez kapcsolóclóan a tárgt,évben ellenőrzés, önellenórzés semmiféle hibát nem tárt fel, az
eredmént kimutatás korábbi tdőszakravonatkozó kortekciókat nem tarta]maz.

7



Ö..z. nem hasonlítható adatok
Az ererlrrrénykimutatásban az aclatok összelrzrsonlíthatóak az clőző iizleti ér- rnegfelelő aclatával.

Úi tételek az eredménykimtrtatásban
A tárgvévi beszámolóban az, el(lírt sérnán rul írj erednrénvkinlutatás-téte]ck ncm szcrepclnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
Az eredménykinutatás tétclci tol.ábbtagolásának }ehctősécér.el a társaság a tiirgt-idószakban nenr é]t.

Az éttékesítés nettó átbevételének főbb elemei:
Belföldi éttékesítés

- alaptevéken,vség árbel.étele 49.995 ezer Ft
- Bérleti díjból szátmazó bevétel 1,.036 ezet Ft
- Rendezvénl,szeruezésból szárínazó bel,étel 984 ezer,}rt
- E5,éb 20 ezerFt

A"VKSZ" Zrt,-tőI - mint kapcsolt vállalkozástóI - szátmaző ber.étel 5.546 ezer Ft.

Egyéb bevételek
Az egvéb ber,ételek értéke 5.8(;9 ezer Ft, me]t,az a]ábbiakat tarta],nllzza:

Veszprérn NIegyei Iiormányhivatal fclglalkrlztatási támogatás 4.71,5 ezer Ft
(Iiivételes nagvságú ber.étel)
Tárgvi eszktiz éttékesítése 1.140 ezerFt
I{erekítés 14 ezet Ft

A költségek bemutatása

A kfl összköltség típusíl eredmén,vkimutatást készít, melr,ben a költségek köitségnemenkénti részletezésben talá]hattik.

Az igénybevett szo|gáItatások részletezése

autópálj,a díj, parkolás
fur.arozás, rakodás, szálJltás
p arkfenntartás, egyéb mez ő gazdas áui s z o1gál tatá s

gépek berendez ések javítása, karbantartása
ingatlano k fenntartása, j avítása
telefon, posta költség
alaptevékenvséghez igénybevett szakmai szolgáltatás
n1,onrdai szolgáltatás
csatotnadíj
bérleti díjak
hirdetési clíjak
takarítás, kárter,őirtás
kamarai h<>zzájárulás, tagsági díjak
egészségugyi szolgáltatás
számítástechnikai szolgáltatás
szaktanácsaclás, hitelesítés, n-rinősítés
tigywéd, közjegy ző, perköltség
köny,r,elés, könpr.izsgálat, bérszámfejtés
renclezvénr,ekkel kapcsolatban igénl,bcl.ett szolgáltatás
e5,éb
összesen:

Egyéb táfotűtások

Az egyéb táfotdítások értéke 2.021 ezer Ft, mell, 22 alábbiakat tartalmazza:
értékesített tárgi eszköz könl.r.szerinti értéke
gépjár-műadó
helyi iparúzési adó

14 ezet Ft
35 ezer Ft.

8.259 ezet Ft
1.338 ezer Ft

660 ezer Ft
238 ezer Ft
40 ezer Ft

7 ezer Ft
97 ezer Ft

1.634 ezet Ft
2.107 ezer Ft

903 ezer Ft
308 ezer Ft
67 ezer Ft
12 ezer Ft

111 e.z,e,r Ft
180 ezet Ft

I.477 ezet Ft
247 ezerFt

8 ezer Ft
17.706 ezer Ft

880 ezer Ft
J4 ezer Ft

948 ezer Ft
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a

cégautó acló

egvéb /kerekítós/

1lJ ezetFt
2 ezer Ft

Aclatok ezerFt-ban

VAGYONI BS PENZÜGYI HELYZET

,\ kft. yagyoni és pénzügt i helyzetét rcpíezentá|() mutetószámokat a kiegészítő mellék]ethe z csatoit táb]ázatoliban

részleteztük.

-r irlÉroztAT ó KIE GE sz ITÉ sEK
T ársaság; adőa7ap levezetgse

szabó péter

irgl',-ezetó

Az tiglwezetés részére az izleti év után iáró jtrttatás

A ktt. ü5vezetóje kö}csönt a társaságtól ",- ",tt 
fel, eg3éb iuttatásban nem részcsült,

Bér- és létszámadatok
A tárgvér.ben foglalkoztatott n]unkal,állalók átlagos statisztikai.á]lorrránvi létszáma 11 fő r,olt,

A feliilvelóbi"oi.ág tagjai 2018, ér,ben díiazásban nem részesültek,

körnvezetvédelem
G;ly". h"'l.dékok, kötnyezetre káfos anyagok

A kft. műkiiclése során ieletkező r,eszélyes huiladék nem keletkezik,

Környezewédelmi költségek 
^. "1Á,ő ij ,rgr,érüen költség nem kerú]t

I(ijz,etler-rül t o.r-rl,.r.wed?lcmmel kapcsolatosan sem az e\őző Lizleti ér,bcrr, sem a ta

elszámolásra.

ÍlTJ""r,""Xi;:il,i"J::""*:,::}-, a körnl,ezet védelmét szolgáló 1övóbeni költségek fedezetére sem 
^z 

elŐző Lizleti ér'ben,

,.- o tárgr,érben cé.ltartalék-képzés nem történt,

i"#j§.J,l§J;ffir:'#::l""i:Tii],",i,,.}.*uoelmi, heivreállítási kiiteiezettség a fordulónapcln nem álit fenn,

tTf;:l*i,".;;;il1[',:;ffj^T'^,i"J§?;:T"::l;.1,?Ji'h^n","ek 
énénvesítése elegenclő a negí:izt-rató és valÓs

",rrr.tp".r. 
a mérlegÉen, etedménykimutatásben történó bemutatásához,

:.

Veszprérrr, 2019. niárcius 31, ,. ' ' .', ' 
.,'', ,'

.a'.- f' 
"

l/'

,],,470

Adózás előtti 1.669
880éttékcsökkenési1eírásszetintiteLi tön,énySzámvi

értékezertnúeszközI{ivezetett 2,549
növelő tételekAdózás előtti 1.(l(l9

880adótön,én1, ]eírásökkenésiértékcstaláI elismert'fársasági
értékezeflntieszkőzIijvezetett z.549

Adózás előtti csökkentő tételek
1,,470

A társas adó
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Megnevezés Immateriális
iavak

Ingatlanok
Műszaki

berendezés,
felszerelés

Egyéb
berendezés,
felszerelés

Beruházás összesen

Nyitó bruttó étték 4 236 6 871, 71106

Vásátlás 1 891 +l 1 938

Apportálás

EIőá]]ttás

Egt,ób nöl,ekcdés

Növekedés összesen 1 891 47 1 938

Selejtezés

EIadás 2 109 2 109

Egyéb csökkenés

csökkenés összesen 2 109 2 109

zárő bruttő érték 4 018 6 918 10 935

Nyitó értékcsökkenés 3 818 2 045 5 863

Növekedés: üneáris écs, 385 1 237 1,622

azonnaü écs 47 47

terven felifi écs.

csökkenés 1 999 7 999

zátő éttékcsökkenés 2 204 3 329 5 5J.)

Nyitó nettó érték 418 4 826 5 244

zátő nettő érték 1,814 3 589 5 403

1. sz,ámú
melléklet

Az immatetiális javak, tárgyi eszközők á17ornányának alal<iása2017. évben

Adatok ezer lrt
ban

Kolostotok és Kertek Kotlátolt Felelősségű Társaság
10
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Az EREDMnxv rónr összBrBvőI ELozo
nv

TÁRGY
Bv

l,]zerni ter,éketrl,sóg eredn-rénl,e

PónzLigvi nrűr,eletek err:cirnénr.e

Rcnc'ikír,iili ereclnrénv

4 120

1

1 469

1

Adózás előtti etedmény összesen 4 421 1 470

l\clózott eredménl 4 204 1 338

AZ EREDMBWV BS AJÖVEDELMEZŐSEG ALAI(ULÁSA

A PENZÜGYI IJELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

AVAGYONI HELYZET És e TóI<ESZERI(EZET MUTATÓI

adatr_lk elrl -ban

},ILrfATÓ
NlrjC]NEVEZÉS

§] { rTlYI()
szÁl,tÍrirslr

NIÉRLEG
1IIYrVfIiOZriS

ELÓZÓ
ntl

,T,ÁRGY

EV
,ir:ller.étel atánvos iizemi etednrénv üzenú tcv. etedménrre

littékcsítés nettí_l

ár:bevótcle

Er. ,r\

Il,]r:. 1.

8,25n/o ) a)ll /^

'I'iikearrinl,r_ls aclózott cteclrnóny Aciilzt_ltt crednlénv

Saját tőkc

F]r. 1l

1)

53,059i, 14,45{'/tl

Liszkiizhatékonyság Ac]ózott crcdmónt,
'l'el j es cszkiizáLlclnrárr1,

,F]r. F
A+B+C

31,009,; 9,5 1 
t)/r,

}IUTATO
vIIlGNF,VF.ZI]S

\{{ iTATÓ
SZÁN{íTÁSA

Nl},,}{L}]G
FI]\/AT]<OZÁS

11],ÓZÓ
EV

TÁRGY
r;x r

]-ikr.iclitási tlutattj lrorgócszlr özö l<

Rör.id lejáratú ktit.

l]

F.]1I.

1.48 1,83

Iiészpénzlikviditás I]énzeszkiizijk ]- éft.pxp

Rtivicl lejátatú litit.

B,I\/, |ts,llT.

F.TTI.

0,B,1 1,Il4

Nettrj nlűkijdíí tt'ike Forg(leszli, B - Ir.I1I. 2 666 eI:t 3 B87 eF-t

NíL]],A],() MEC;NEVEZÉS N{UT,\TÓ szÁlúTÁse NIh,RLEG
HI\Ii\TKoZÁS |.LőZÓ,Év TARGY EV

'l'őkeszerkeszeti nrutató Saját tőkc

Jegl,zett tilke
1)

D.1.

142,93o/o 79B,72|),/ll

Befcktetctt cszkijzijk
feclezcttsége

S:rját tlíke
R efr:ktctctt cszkijzijli

D
l\

151, ,11|/o 17 1,42|t:

Va91,onszet,J-eze t ]] cfr:l< tctett eszki.rzök

IJorgócszközök

l\
B

63,87!|'i, 63,10"l,

l]elel(tetett eszkÖzÖk ar:ánva Belektetett eszköz

TeJjes eszl<iJzá1]onránr.

A
l\+B+C

38,67(),/,, 3E,120,1,
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