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1. A Társaság bemutatása 

 
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja 

 

A Társaságot a cégbíróság 2008. szeptember 11-én jegyezte be. A Társaság 

létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten 

tartáshoz szükségesek fejlesztésével a középfokú szakmai oktatás megvalósulása. 

 

1.2 Tevékenységi kör 

 

A Társaság fő-tevékenységi köre: Szakmai középfokú oktatás TEÁOR száma: 8532 

 

1.3 Cím 

 

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: H-2370 Dabas, József Attila utca 107. 

          

1.4 Tulajdonosok 

 

A Társaság tulajdonosa: A Magyar Állam 

    

 
1.5 Ügyvezető 

 

A Társaság ügyvezetője: Kaldenecker Józsefné 

 

1.6 A vállalkozás folytatásának elve 

 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni 

tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 
 

2.1 Könyvvezetés módja 

 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 

Megbízott külső szolgáltató feladata. A Társaság kettős könyvvitelt vezet. 

 

2.2 Könyvvezetés pénzneme 

 

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 

szerint vezeti. 

 

2.3 Könyvvizsgálat 

 

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
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2.4 Beszámoló formája és típusa 

 

A Társaság  egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást összköltség 

eljárással állította össze. 

 

2.5 Üzleti év 

 

Jelen beszámoló a 2016.01.01.– 2016.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 

2016. december 31. 

 

 

2.6 Mérlegkészítés időpontja 

 

A mérlegkészítés választott időpontja 2017. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a 

tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a 

beszámoló tartalmazza. 

 

 

2.7 Lényeges hibák értelmezése 

 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló ellenőrzés során feltárt jelentős 

összegű  hiba a tárgyévben nem volt. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő , az 

eredményt valamint a vagyoni pénzügyi helyzetre  hatással lett volna 

 

 

     2.8 Értékcsökkenési leírás elszámolása 

 

Értékcsökkenési leírás módja 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés  – az egyedi eszköz várható használata, ebből 

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 időarányosan (lineáris leírási 

módszerrel) évente egy alkalommal került elszámolásra. 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

 

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 

leírásként egy összegben elszámolásra kerül.  

 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték 

akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet 

meghaladja a 100eFt-ot. 
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Értékcsökkenési leírás változásának hatása 

 

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az 

előző üzleti évhez képest nem történtek. 

 

2.9 Értékhelyesbítések alkalmazása 

 

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kívánt élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

 

2.10 Ki nem emelt tételek értékelése 

 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 

értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 

 

2.11 Számviteli politika más változásainak hatása 

 

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős 

módosítás nem történt 

. 

2.12 Leltározási szabályok 

 

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.  

 

2.13 Pénzkezelési szabályok 

 

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.  

 

2.14 Eltérés a törvény előírásaitól 

 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 

előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 
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     3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

3.1. A mérleg tagolása 

 

Új tételek a mérlegben 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. 

 

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 

 

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

3.3. Befektetett eszközök 

 

A Társaság az alábbi befektetett eszközökkel  rendelkezik: 

 

Az Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok,  

Műszaki berendezések, gépek , járművek,  

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök: 

 

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem  rendelkezik. 

 

Forgóeszközök 

 

3.4. Készletek 

 

A társaság készletekkel  rendelkezik, ezen belül Áruk készlettel amely utolsó beszerzési 

áron szerepel a könyvekben 

 

3.5. Követelések alakulása 

 

A Társaság követelései az alábbiak: 

                                           (ezer forint) 

Összesen  3154 

Ebből: vevők 188 

 

3.6. Pénzeszközök 

 

Összesen 32642 

Ebből: bankszámla 31842 

            pénztár 800 
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3.7. Időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások (normatív támogatás) elszámolására 26.741ezer Ft összegben 

került sor. 

  

Passzív időbeli elhatárolások (közüzemi díjak) elszámolására 239 ezer Ft összegben került 

sor. 

 

3.8. Saját tőke 

 

Saját üzletrészek 

 

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.   

 

A saját tőke változása 

 

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban -8860 ezer Ft -al változott. A csökkenés oka az 

adózott eredmény negatív lett. 

 

Lekötött tartalék jogcímei 

 

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.  

 

Értékhelyesbítések alakulása 

 

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 

értékhelyesbítése nincs.  

 

3.9. Kötelezettségek 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Hosszú lejáratú kötelezettség, valamint 5 éven túli  jelzáloggal és jogokkal terhelt 

kötelezettség a Társaságnál a tárgyévben  0 Ft volt.  

 

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség nem áll fenn. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:  

 

Összesen: 7103 

Ebből: Szállítók    957 

           Adók 5372 

           Jövedelem elsz. szla 774 
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4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

4.1. Előző évek módosítása 
 

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.  

 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 

 

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.  

 

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása 

 

Új tételek az eredmény-kimutatásban 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

 

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban 

 

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a 

tárgyidőszakban nem élt. 

 

4.4. Bevételek 

 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, 

ráfordítások költségek nem voltak 

Kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet nem volt 

 

Árbevétel tevékenységenként 

 

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: eFt-ban 

 

Összesen: 190.164 

Ebből: Vállalkozási tevékenységből                 33.528 

           Normatív támogatás               156.390  

           Egyéb bevétel                      246 

 

     4.5. Ráfordítások 

 

Költségek költség nemenkénti bontásban 

      A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Költségnem 
Összeg        

(eFt) 

Megoszlás   

(%-a) 

Anyagjellegű ráfordítások                 57 795 29,09 

Személyi jellegű ráfordítások               134 693 67,80 

Értékcsökkenési leírás                   5 902 2,97 

Egyéb ráfordítások                      286 0,14 

Költségnem összesen 198 676 100,00  
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4.6. Pénzügyi eredmény 

 

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye 0 e Ft. 

 

 

 

4.7. Adófizetési kötelezettség 

 

 

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel arányosítása az összes bevételhez, mely 

alapján az arányszám 17,63 % 

 

Közvetlenül figyelembe vett költségek: 

- ELÁBÉ értéke                                                          13.156 eFt (1629-07-01 10 sor) 

- Személyi jellegű ráford.2 fő szakoktató bérköltsége 6.013 eFt (1629-07-01 15 sor) 

- Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 fő szakoktató     186 eFt (1629-07-01 16 sor) 

- Bérjárulékok 2 fő szakoktató                                     1.700 eFt (1629-07-01 17 sor) 

 

Közvetetten figyelembe vett költségek 17,63% -os arányszám számításával került 

elszámolásra 

 

- Anyagköltség                                                              4.433 eFt (1629-07-01 07 sor) 

- Eladott (közv.) szolgáltatások                                       426 eFt (1629-07-01 09 sor) 

- Értékcsökkenési leírás                                                1.041 eFt (1629-07-01 18 sor) 

- Egyéb ráfordítások                                                          50 eFt (1629-07-01 19 sor) 

       

    

   A 1629 Tao bevallás 1629-07-01 táblázat levezetése tartalmazza.  

 

 

 

 

Társasági adó: 

Sor-

szám 
Megnevezés 

Értékadatok   

(eFt-ban) 

1 A Társaság adózás előtti eredménye  3513 

2 Adóalapot növelő tételek összesen 1041 

     Sztv szerinti écs 1041 

                  

3 Adóalapot csökkentő tételek összesen 1077 

               Adótv. szerinti écs. 1077 

   

4 Adóalap (1+2-3)  3477 

5 Társasági adó  348 
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5. Tájékoztató adatok 
 

 

5.1. Bér-és létszámadatok 

 

Létszámadatok 

 

A tárgyévben a Társaság 15 fő alkalmazottat foglalkoztatott. 

 

Béradatok: 

 

Személyi jell. kifizetés összesen: 134693 

Ebből:  Bérköltség 95391 

             Bérjárulékok 25041 

             Egyéb szem jell kifizetések 14261 

 

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 

 

A Gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság a felügyelő bizottság 

tagjainak folyósított előleg kölcsön valamint nevükben vállalt garancia nem volt. 

 

5.3 Felügyelőbizottság  

 

A Társaságnál Felügyelő Bizottság  működik. 

 

5.4 Kapott támogatások bemutatása 

 

Kimutatás a költségvetési normatív támogatás felhasználásáról 2016. évben 

Támogatást nyújtó szervezet neve : NAV 

Támogatás időpontja, kapott összege: 

 

2016.01. hó                  15.334 eFt 

2016.02. hó                  15.114 eFt 

2016.03. hó                  14.583 eFt 

2016.04. hó                  14.475 eFt 

2016.05. hó                  13.742 eFt 

2016.06. hó                  10.538 eFt 

2016.07. hó                    9.924 eFt 

2016.08. hó                    9.877 eFt 

2016.09. hó                  12.999 eFt 

2016.10. hó                  13.208 eFt 

2016.11. hó                  13.310 eFt 

2016.12. hó                  13.286 eFt 

 

Összesen:                  156.390 eFt 

 

A kapott támogatást 2016 évben a társaság, a működési költségek céljára használta fel. 

A társaság a 2016. évben cél szerinti juttatást nem kapott és nem is juttatott. 
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5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 

 

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

 

5.6 Környezetvédelem 

 

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel 

kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. 

 

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 

elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő 

bemutatásához. 

 

      5.8. A mérleget Grafilux Kft alkalmazásában Vanta Erika könyvelő és Szabados László 

       Gáborné mérlegképes könyvelő (regisztrációs nyilvántartási száma: 116682) készítette el. 

 

6.Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók 

Adatok ezer Ft-ban! 

A mutatók megnevezése előző év tárgy év 

Tartósan befektetett eszközök aránya 

(befektetett eszközök/összes eszköz) 

  
    16700/92799=18%    

   
18516/82518=22,43% 

A saját tőke aránya (saját tőke/összes 

forrás) 
     84036/92799=90,55% 75176/82518=91,10% 

Forgóeszközök aránya 

(forgóeszközök/összes eszköz) 
 44057/92799=47,48% 37261/82518=45,15% 

A tőke hatékonysága (adózott 

eredmény/saját tőke) 
  -12874/84036=-15,32%   -8860/75176=-11,79% 

Likviditási mutató 

(forgóeszközök/kötelezettségek)  
   44057/8763=503,76%   37261/7103=524,58% 

Rövid távú likviditási mutató  

(forgóeszközök-követelések/rövid 

lejáratú kötelezettségek) 

44057-3242/8763= 465,76% 37261-3154/7103=480,17% 

Hitelfedezetségi mutatók 

(követelések/rövid lejáratú 

kötelezettségek) 

       3242/8763=37%   3154/7103=44,40% 

Árbevétel arányos üzleti eredmény 

(üzleti eredmény/nettó árbevétel) 

    -12733/210690=-6,04 

 
  -8512/190164=-4,47 

Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti 

eredmény/saját tőke) 
    -12733/84036=-15,15   -8512/75176=-11,32 

 


