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1. A Vállalkozás bemutatása

A Vállalkozás neve: Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft

Címe: 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.

A cég telephelye(i)
5420 Túrkeve, Sáros utca 13.

5420 Túrkeve, Gyepmesteri telep Tanya 26.

A cég főtevékenysége:

8130 '08 Zöldterület-kezelés

7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

9603'08 Temetkezés, temető kiegészítő szolgáltatás
4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

1610 '08 Fűrészárugyártás

4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanyszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás

4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

5629 '08 Egyéb vendéglátás
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

A  társaság   képviseletére  jogosult:  Katona  István  ügyvezető.  Megbízatását

határozatlan idejű munkaviszonyban látja el.

A  Társaság  2013.  január  8-án  alakult,  a  Túrkevei  Városgondnokság  és  Vízmű

Nonprofit Kft-ből való kiválással. 

Tulajdonos: 100% Túrkeve Város Önkormányzata.

A társaság jegyzett tőkéje  500 000 Ft volt megalakuláskor. 2016 - ban a jegyzett

tőke 3 000 000 Ft-ra emelésére került sor, az eredménytartalék terhére.

A beszámolót készítette  Sáfár Miklósné. Regisztrációs szám: 180299
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 A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek
 

Társaságunk a  beszámoló összeállításánál  Számvitelről  szóló  2000.  évi  C.
törvény  15-16.  §-ában  meghatározott  alapelvek  figyelembe  vételével  a  2019
gazdasági évről 2019. december 31.-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót
készített. 

A  Túrkevei  Városgondnokság  Nonprofit  Kft  működését,  vagyoni,  pénzügyi  és
jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a számviteli
politikánkban  rögzítettük  az  egyes  mérlegtételek  értékelési  módját  és  zárlati
időpontokat.

 Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  mérlegében  és  eredménykimutatásában
összevontan (arab számmal jelölt tételek) szereplő tételek összegét, azok tartalmát
külön-külön be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősnek
minősülnek. /Szt. 96.§. (3a)/ 

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására
a számviteli  alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük
számlarendet  és  számlatükröt,  és  azzal  összhangban az  eszközök  és  források
értékelési  szabályzatát,a  leltározási  és  leltárkészítési  ,  valamint  a   pénzkezelési
szabályzatot.

A számviteli politika fő vonásai, (számviteli  politika meghatározó elemei) /Szt.88.§.
(4)/a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői: 

A társaság kettős könyvelést  vezet.  Az ügyviteli  feladatokat  saját  munkatársakkal
végzi. 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő
év március utolsó napja.
A társaság egyszerűsített  éves beszámolót  készít.  A mérleg a  számviteli  törvény
1.  számú  melléklet  „A”  változatának  nagybetűvel  és  római  számmal  jelölt  sorai
szerint kerül összeállításra.
Az  eredménykimutatást  a  társaság  a  számviteli  törvény  2.  számú  melléklet  „A”
változata szerinti  (összköltség) eljárással,  a nagy betűvel  és római számmal jelölt
sorok szerint állítja össze. 
A vállalkozás költségeit csak az 5. költségnemek számlaosztályban számolja el.
A  társaság  a  mérleg  és  az  eredménykimutatás  sorainál  további  részletezéseket,
illetve összevonásokat nem végez.
A kiegészítő  melléklet formája a számviteli  törvény 96. § (4) bekezdésében, és az
egyéb  ide  vonatkozó  rendelkezéseiben  szabályozott  egyszerűsített  kiegészítő
melléklet.

A társaság üzleti jelentés készítésére nem kötelezett, üzleti jelentést nem készít.

Az alkalmazott értékelési  eljárások:  az eszközök és források értékelése egyedileg
történik
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Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere,
gyakorisága:

A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel évente kerül elszámolásra.

A  hasznos  élettartam  az  eszköz  várható  fizikai  elhasználódás,  erkölcsi  avulás
figyelembe vételével kerül meghatározásra.     
A 100 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközök használatba
vételkor egy összegben kerülnek elszámolásra.

A kft-nél a számvitelről  szóló 2000. évi C. törvény 155. § rendelkezései alapján a
könyvvizsgálat  nem  kötelező,  de  a  társaság  alapító  okirata  könyvvizsgáló
választásáról rendelkezik. /Szt.88.§ (8) a)/.
     
A könyvvizsgáló csak az egyszerűsített éves beszámoló vizsgálatáért számított fel
díjat, melyről a kft. a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére,
annak kérésére tájékoztatást ad. - (Szt. 96. § 5).

I. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS
KIEGÉSZÍTÉSEK

1.ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
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A tétel megnevezése %

 A.  Befektetett eszközök 93,33
 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
      02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 96,82
      04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 80,86
      06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

      06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

 B.   Forgóeszközök 71,31
 I.   KÉSZLETEK 105,02
 II.  KÖVETELÉSEK 118,74
      11.sorból: Követelések értékelési különbözete

      11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

 III. ÉRTÉKPAPÍROK
      14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
 IV. PÉNZESZKÖZÖK 12,47
 C.  Aktív időbeli elhatárolások 79,56

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 82,76



A  tárgyi  kis  mértékben  változtak,  mivel  az  értékcsökkenésnek  közel  megfelelő
értékben történtek eszközbeszerzések.

A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel   270 eFt tulajdonrész a Kevi Közmű
Kft-ben,  és  a   2016  évben  a  Kuthen  király  u.  2/b  ingatlan  eladásából  befolyt
bevételből  származó,   és  opciós  vételi  jog  miatt   36  hónapos  időtartamra  az
Önkormányzat letéti számláján elhelyezett 6 000 eFt összegből  még  4 800eFt. A
megelőző  évben a teljes összeg volt  elkülönítve, így ez az érték 20% csökkenést
mutat.

A készletek között  szerepel  az útszóró só,  tankban lévő  üzemanyag és  temetői
építmények  . (  urnafal  helyek,  urnakripták  ),  vásárolt,  még  ki  nem  számlázott
közvetített szolgáltatások. Ezek mennyisége alig tér el a megelőző évben leltározott
mennyiségtől, mivel ezek a szükséges tartalékok.
A  követelések  között  vevő  követelések  szerepelnek,  és  két  adónemben
összesen160eFt túlfizetés, összértéke csekély növekedést mutat.

Aktív időbeli elhatárolások között a 2019 évre vonatkozó, de 2020-ban számlázott és
folyamatos teljesítés miatt 2020 évi teljesítésű szolgáltatások bevételei.

2.FORRÁSOK

Saját tőke alakulása:
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Tőkeelem Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék  195     

Lekötött tartalék

Értékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény -195     

Saját tőke -      195     -     

 3 000      3 000     

Jegyzett, be nem 
fizetett tőke

 25 268      25 268     

 19 842      19 647     

-6 840     

 47 915      41 075     



FORRÁSOK VÁLTOZÁSA A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA
(%)

A  kimutatásból  látható,  hogy  jelentősen  csökkent  az  adózott  eredmény.  Bár
támogatott feladataink mellett az előző évhez viszonyítva 87%-os  az árbevételünk,
azonban a kapcsolódó költségek viszont    megnövekedtek,  mind az anyajellegű,
mind a személyi  jellegű  ráfordítások  kb.  10%-al,  de az értékcsökkebési  leírás is
szinte  megkétszereződött.  Ennek  oka,  hogy  várható  szakipari  munkák  miatt
felszereltünk egy műhelyt kisgépekkel, ezek egyösszegű értékcsökkenést jelentenek.

A hoszú lejáratú kötelezettségek a lakásbérbeadással kapcsolatos óvadék szerepel,
ezekből  a  tárgyévben  több  visszafizetés,  ill.  beszámítás  történt.  A  rövid  lejáratú
kötelezettségekből  lejárt  tartozás  nincs,   255 eFt  a  szállítói  tartozás,  3  762eFt  a
december havi járulékok, előírt adók. 
A passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévben  a 2020 évben számlázott, de
még 2019 évet érintő költségek szerepelnek.

II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
III.

A  társaság,  mint  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaság,  elsősorban
kommunális,  városüzemeltetési  feladatokat  lát  el,   támogatott  önormányzati
feladatként.  Ilyen  feladat  az  intézményi  karbantartás,  és  a  közmunka  programok
irányítása  is.  Ezen  felül  a  temetők  üzemeltetése,  lakás  és  egyéb  ingatlan
bérbeadása,  ingatlankezelés,  és  2019  évben  az  önkörmányzat  részére  pályázati
forrásból megrendelt rendezvényszervezés is szerepel bevételeink között.
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 D.   Saját tőke 85,72
 I.   JEGYZETT TŐKE 100,00
      20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
 II.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
 III. TŐKETARTALÉK 100,00
 IV.  EREDMÉNYTARTALÉK 99,02
 V.   LEKÖTÖTT TARTALÉK
 VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)
        Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
        Valós értékelés értékelési tartaléka
 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
 E.   Céltartalékok
 F.   Kötelezettségek (32.-34. sorok) 57,74
 I.   HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
 II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 40,94
 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 58,47
      34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete 

      34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

 G.   Passzív időbeli elhatárolások 165,48

      FORRÁSOK  ÖSSZESEN 82,76

3 507,69



AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMEINEK VÁLTOZÁSA A TÁRGYÉVET
MEGELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA

A számszerű  adatok alapján látható, hogy a fentieknek megfelelően, az árbevétel
12%-al csökkent az egyéb bevétel nőtt mintegy 15 %-kal. Ezzel párhuzamosan az
anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások ennél valamivel nagyobb mértékben
nőttek, így az adó előtt eredmény csak -6 606eFt ( veszteség)t, és a minimumadó
megfizetése után az adózott eremény 6 840eFt veszteség. 

Az egyéb bevételek között elsősorban az önkormányzattó kapott feladattámogatás
szerepel,  támogatott  feladataink  a  korábbi  évekhez  képest  kibővültek,  ehhez  az
önkormányzat  76  760  eFt  támogatást  nyújtott.  Az  állategészségügyi  feladatot  az
MVH 7 930eFt-tal támogatta, a Kormányhivatal pedig 2 fő foglalkoztatásához nyújtott
1 820 eFt támogatást.  
A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
összege, jellege /Szt. 88. §. (4a)/: Nem volt ilyen jellegű adatunk.

A jövedelmezőségi mutatókon keresztül jól érzékelhető ez a változás:
Jövedelmezőség 2019:
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A tétel megnevezése Tárgyévi változás indexe

%
I. Értékesítés nettó árbevétele 87,28

II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek 115,38

III. sorból: visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások 110,20
V. Személyi jellegű ráfordítások 107,16

VI. Értékcsökkenési leírás 186,13
VII. Egyéb ráfordítások 79,80

VII. sorból: értékvesztés
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG Eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
VIII. sorból: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
IX. sorból: értékelési különbözet

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0,00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII. Adófizetési kötelezettség 104,46
F. ADÓZOTT EREDMÉNY

-22 779,00

-22 779,00

3 507,69

Mutató Képlet Előző év Tárgyév
Árbevétel arányos Adózott eredmény

-0,39 -15,77
jövedelmezőség  % Nettó árbevétel
Eszközarányos Adózott eredmény

-0,35 -14,88
jövedelmezőség  % Eszközök összesen
Tőkearányos Adózott eredmény

-0,41 -16,65
jövedelmezőség  % saját tőke



III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

 Az ellenőrzés során feltárt  jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források  állományára  gyakorolt  –  a  mérlegben,  az  eredménykimutatásban  a
megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása, évenkénti megbontásban.  /Szt.
88. § (5)/: 

Ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat.
Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek, követelések, kötelezettségek  
/Szt. 89. § (6); 90. § (2)/
A kft. nem áll más vállalkozóval a számviteli törvény 3. § (2) bekezdése szerinti anya-
leány,  közös  vezetésű,  társult,  mértékadó  befolyást  gyakorló,  kapcsolt,  illetve
jelentős tulajdoni részesedésű viszonyban. 

Öt  évnél  hosszabb  lejáratú,  illetve  zálogjoggal  vagy  más  biztosítékkal  terhelt
kötelezettségek /St. 90. § (3a)/
A kft-nek nincs ilyen kötelezettsége.
Saját üzletrész bemutatása /Szt. 90. § (7)/
A kft-nek nincs visszavásárolt saját üzletrésze.
Valós értéken történő értékelés /Szt. 90. § (9) a-g)/
Társaságunk nem tart nyilván a számviteli törvény 3.§ ( 8 ) bekezdés 3. pontjában
felsorolt pénzügyi instrumentumokat. 
Értékhelyesbítés /Szt. 96. § (4a)/
A kft. nem tart nyilván értékhelyesbítést.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma:

A 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt.

A vezető  tisztségviselők és a felügyelő  bizottság tagjai részére nem történt előleg
vagy kölcsön folyósítás, nevükben a Kft nem vállalt garanciális kötelezettséget. ( Szt.
89. § ( 4/b) 

Melléklet: könyvvizsgálói jelentés.

Túrkeve, 2020. május 4.

                                                                                  __________________________
                                                                                          Katona István
                                                                                      Ügyvezető igazgató
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