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1. A Társaság bemutatása 

Alakulás idıpontja: 2008 

Fı tevékenységi kör: Szakmai középfokú oktatás Teáor: 8532 

A társaság tulajdonosai:  Kossuth Zsuzsanna Szakképzı Iskola és Kollégium 

    

2. A számviteli politika alkalmazása 

Könyvvezetés módja: a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 

Könyvvezetés pénzneme: magyar nyelven, forintban vezeti. 

Beszámoló formája és típusa: egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény 
megállapításának választott módja: összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleget „A”, az 
eredménykimutatást is „A” változatban állította össze. A mérleg és az eredménykimutatás 
választott típusa - a jogszabályi változásokon túl - az elızı üzleti évhez képest nem változott. 

Tárgyidıszak: Jelen beszámoló a 2009. január 01 - 2009. december 31. idıszakot 
tartalmazza, a mérleg fordulónapja 2009. december 31. 

Mérlegkészítés idıpontja: A mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az 
elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A 
mérlegkészítés választott idıpontja: március 31. 

Jelentıs összegő hibák értelmezése: Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy 
üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıke változásai abszolút értékének együttes 
összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg fıösszegének 2%-át 
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi 
adatok között, hanem elkülönítetten, elızı évek módosításaként kerül bemutatásra. 

Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak 
minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásuk a 1 000 e Ft-ot meghaladja. 

Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, 
jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az 
eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi 
beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre 
gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítı mellékletében kell 
bemutatni. 

Alkalmazott devizaárfolyam: A külföldi pénzértékre szóló, vagy devizaalapú eszközök és 
kötelezettségek - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és 
ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen az MNB közép árfolyamán történik. 

Fordulónapi devizás átértékelés: A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a 
fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésbıl összevont 
különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása az 10 % - os mértéket 
meghaladja. 

Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az 
egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az 
egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz 
bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 
idıarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 



Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel 
bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök egy összegő leírását 
alkalmazza. 

Értékvesztések elszámolása: Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata szerint 
értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes 
tételek esetében a veszteség-jellegő különbözet tartós és jelentıs. 

Értékhelyesbítések alkalmazása: A társaság az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván 
élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

Alapítás-átszervezés költségei: Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra 
az immateriális javak között. 

Kísérleti fejlesztés aktiválása: A kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetıségével 
nem kíván élni. 

Vásárolt készletek értékelése: A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési 
értékben jelennek meg. 

Céltartalék-képzés: Garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövıbeni költségekre 
céltartalékot nem képez.  

Ki nem emelt tételek értékelése: Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános 
szabályok szerint kerültek értékelésre. 

Leltározási szabályok: Az eszközök és források leltározása a leltározási szabályzat szerint 
történik. 

Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzat szerint történik. 

Eltérés a törvény elıírásaitól: A beszámoló összeállítása a számviteli törvény elıírásainak 
megfelelıen történt, a törvény elıírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 
 
 
3. Számszaki adatok, elemzések 
 

Sorszám 
 

Megnevezés összeg          ( %) 

1.   
 

Saját tıke aránya 
(Saját tıke/összes forrás) x 100 

-5702 
           - x 100 = -22,707 
25.111 

2 
 

Saját tıke és a befektetett eszközök aránya 
(Saját tıke/befektetett eszk.) x 100 

-5702 
             x 100 = -1400,982 
407 

3 
 Kötelezettségek aránya 

(kötelezettségek/saját tıke) x 100 

30266 
           - x 100 = -530,796 
-5702 

4. 
 

Árbevétel arányos nyereség 
(Üzemi eredmény/nettó árbevétel) x 100 

-4548 
           - x 100 = -3,625 
125430 

5 
 

Vagyonarányos jövedelmezıség 
(Adózás elıtti eredmény/saját tıke) x 100 

-4548 
           - x 100 = 79,961 
-5702 

6 
Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 
x 100 

14248 
           - x 100 = 138,788 
10266 

 



4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Összevont tételek a mérlegben: A mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának 
lehetıségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem 
szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetıségével a 
társaság a tárgyidıszakban nem élt. 

Tételek elhagyása a mérlegben: A mérlegben - az áttekinthetıség és az összehasonlíthatóság 
érdekében - az elıírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy 
szerepel-e adat az adott sorban. 

Értékvesztések: A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, 
értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az elızı üzleti évben, sem a 
tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Saját tıke 

A saját tıke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: 
 
 

Saját tıke eleme (eFt) Elızı év Tárgyév Változás 

JEGYZETT TİKE 500 500 0 

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)     

TİKETARTALÉK     

EREDMÉNYTARTALÉK -201 -1654 -1453  

LEKÖTÖTT TARTALÉK     

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1453 -4548 -3095  

Saját tıke összesen -1154 -5702 -4548  

Céltartalékok: A mérlegben céltartalék nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek: A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt 
kötelezettsége nem áll fenn. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek: A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, 
amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: A fordulónapon kapcsolt 
vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Halasztott bevételek: A passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek 
nincsenek. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Összevont tételek az eredménykimutatásban: Az eredménykimutatás arab számmal jelzett 
tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban: A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új 
eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 



Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban: Az eredménykimutatás tételei 
továbbtagolásának lehetıségével a társaság a tárgyidıszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban: Az eredménykimutatásban - az 
áttekinthetıség és az összehasonlíthatóság érdekében - az elıírt séma szerinti összes tétel 
feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

Támogatási program keretében kapott támogatások: segély program keretében támogatási 
szerzıdés alapján a beszámolási idıszakban - eFt támogatást kapott, melybıl a tárgyévben - 
eFt került felhasználásra. A fennmaradó - eFt a bevételek passzív idıbeli elhatárolásai között 
szerepel. 

6. Tájékoztató adatok 

Vezetı tisztségviselı: Szabó János ügyvezetı 

Vezetı tisztségviselık munkadíja, egyéb juttatásai 

 A társaság vezetı tisztségviselıjének díjazása és egyéb juttatása összesen:  4.682.269,- Ft 

 A társaság vezetı tisztségviselıjének kölcsönt, elıleget nem nyújtott. 

Létszámadatok, béradatok, személyi jellegő egyéb kifizetések 

A tárgyévben 12 fı munkavállaló volt, kiknek bérköltsége 31.657 eFt, személyi jellegő egyéb 
kifizetések összege 457 e Ft volt. 
 
A társaság a beszámolási idıszakban kutatás és kísérleti fejlesztésre költséget nem számolt el, 
környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezett, 
környezetvédelmi kötelezettsége nem merült fel. 
 
A beszámolót a Grafilux Kft. készítette Szabados L. Gáborné mérlegképes könyvelı 
(regisztrációs nyilvántartási szám: 122973) közremőködésével. 
 
A társaság könyvvizsgálatra  kötelezett.  
Bálint Jenıné 
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK:001101 
 
 
 
Dabas, 2010.május 23. 
 
 
 
         Szabó János 
           ügyvezetı 
 


