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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség  

Közhasznú Nonprofit Kft. 

2014. december 31-i beszámolójához 
 

I. A társasággal kapcsolatos információk 

 

A vállalkozás székhelye, elérhetősége 

 Székhely: 3525 Miskolc Városház tér 1. 

 info@bazmfu.hu 

 

A vállalkozás képviseletére jogosult, a beszámolót aláíró személy neve, lakóhelye 

 Képviseletre jogosult személy:  

 

2013. február 15-től 2015. február 11-ig: Köteles Tibor (ügyvezető) 

  3528 Miskolc, Gyöngyösi I. u. 17. 

2015. február 12-től: Farkas Zoltánné 

                         3580 Tiszaújváros, Sarolta út 30. 

 

 

Vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság járandósága 

 Ügyvezető:  6.142 eFt 

 Felügyelő bizottság: 1.560 eFt 

 

A beszámoló elkészítésének irányításáért felelős személy: 

 Hegedűs Tímea 

 3532 Miskolc Rácz Ádám u. 31. ½. 

 Regisztrációs száma: 149137 

 

II. A társaságra vonatkozó információk 

 

A társaság alapító okirata szerint közhasznú és gazdasági tevékenységet is folytathat. Közhasznú 

tevékenységét az alapítóval évente megkötött közhasznúsági szerződés keretében látja el. 

Vállalkozási tevékenység keretében projektgenerálást, pályázat menedzselést végzett. 

A társaság a 2014. évet 1.788 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta, melyből a közhasznú 

tevékenységé -631 eFt, a vállalkozási tevékenységé 2.419 eFt volt. 

 

II/1. A számviteli politika meghatározó elemei 

 

A Számviteli politika kialakításakor a többször módosított 2000. évi C. tv. (számviteli törvény) 

általános, és az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó 99. § -114. §-ok által előírtakat, 

valamint a közhasznú tevékenységre vonatkozó sajátosságokat együtt vettük figyelembe. 

A befektetett eszközöket nyilvántartási értéken (beszerzési ár – értékcsökkenés), a készleteket 

beszerzési áron, a követeléseket, pénzeszközöket, átmenő aktívákat, kötelezettségeket, átmenő 

passzívákat könyv szerinti nyilvántartási értéken értékeltük. 
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II/2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, főbb jellemzői, alkalmazott 

értékelési eljárások, az értékcsökkenés elszámolásának módszere, elszámolásának 

gyakorisága 

 

A beszámoló készítésének szabályrendszerét a Számviteli törvényre alapozott számviteli politika 

képezte. 

 

A befektetett eszközöket bekerülési értéken vettük nyilvántartásba. 

  

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a számvitelben a számviteli politika előírása szerint 

történt, a vagyoni értékű jogok és a tárgyi eszközök esetében lineáris kulcs alkalmazásával, a 

beszerzés (üzembe helyezés) napjától naptári napra, negyedévente. A számviteli törvény által 

lehetővé tett értékhatárt alkalmazva, az úgynevezett kisértékű tárgyi eszközök értékhatárát 100 

eFt-ban állapítottuk meg. 

 

 

II/3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése, az eszközök, források összetétele, 

saját tőke, kötelezettségek tételeinek alakulása, likviditás, fizetőképesség, jövedelmezőség 

alakulása 

 

A Kft. vagyoni helyzetének alakulása 

 

 A vagyon összetevői: eFt 

 Eszközök Előző időszak Tárgyév 

 Befektetett eszközök 1.831 256 

 Ebből:   

 Immateriális javak 172 56 

 Tárgyi eszközök 1.659 200 

 Forgóeszközök 13.094 85.683 

 Ebből:   

 Készletek (befejezetlen szolgáltatások) 0 0 

 Ebből:   

 Anyagkészlet 0 0 

 Befejezetlen szolgáltatás 0 0 

 Követelések: 7.282 15.442 

 Ebből: 

 Vevőállomány 3.365 15.160 

 Előleg 0 0 

 Egyéb követelések 117 282 

 Pénzeszközök 5.812 70.241 

 Aktív időbeli elhatárolások 0 29.729 

 Ebből:   

 Üzleti évhez kapcsolódó járó támogatás 0 0 

 Tárgyévi teljesítésű, következő évben számlázott vevő 0 0 

 Üzleti évet követő évet terhelő költségek 0 0 

 Mérlegfőösszeg: 14.925 115.668 
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2014-ben a társaság eszközeinek értéke 100.743 eFt-tal nőtt az előző évihez képest. Ennek 

összetevői: 

Befektetett eszközök  256 

Forgóeszközök 85.683 

Aktív időbeli elhatárolások 29.729 

 

A pénzeszközök állománya nőtt 64.429 eFt-tal. 

 

 eFt 

 Források Előző időszak Tárgyév 

 Saját tőke 1.355 3.141 

 Ebből:   

 Jegyzett tőke, 3.000 3.000 

 Eredménytartalék -3.595 -1.647 

 Mérleg szerinti eredmény 1.970 1.788

 Kötelezettségek 13.350 112.243 

 Ebből:   

 Rövidlejáratú kötelezettségek 13.350 112.243

 Passzív időbeli elhatárolások 220 284 

 Mérlegfőösszeg: 14.925 115.668 

 

A beszámolási időszakban a saját tőke 1.786 eFt-tal nőtt. 

 

Szállítói kötelezettség 31.562 eFt. 

 

A passzív időbeli elhatárolások 

 

Az üzleti évet érintő költségek összege 284 eFt, amelyek a 2015-ben kifizetett, de 2014 évet 

érintő igénybevett szolgáltatások (könyvvizsgálati díj, telefonszámla). 

 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. 

 

 

II/4. Ellenőrzések, önellenőrzések során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, 

eszközökre, forrásokra gyakorolt hatása 

 

2014. év folyamán a társaság jelentős összegű hibát nem tárt fel. 

 

II/5. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat 

 

Mivel a közhasznú társaság sem a közhasznú, sem a vállalkozási tevékenységéből osztalékot 

nem fizethet, a vállalkozási tevékenység adózott eredményét is az eredménytartalékba kell 

helyezni. 
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II/6. Könyvvizsgálói jelentésre való utalás 

 

A társaság választott könyvvizsgálója a beszámoló auditálását elvégezte. 

Név:  Lénártné Dobrai Erzsébet;   

Cím:  3711 Szirmabesenyő Kossuth út 20. 

 

A könyvvizsgálótól igénybevett szolgáltatáson belül a könyvvizsgálati díj aránya 100%. 

 

 

II/7. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége 

és személyi jellegű egyéb kifizetései, állománycsoportonként 

 

A Kft-nél foglalkoztatott munkavállalók 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fő 

volt. 

A munkavállalók bérköltsége, személyi jellegű kifizetései állománycsoportonként: 

 

 

Állománycsoport 

 

Átlagos 

statisztikai 

állományi 

létszám 

Bérköltség 

+ egyéb 

kereset- 

elemek (eFt) 

Egyéb 

személyi 

jellegű 

kifizetések 

(eFt) 

Összesen (eFt) 

Fizikai foglalkoztatottak 0 0 0 0 

Szellemi foglalkozásúak 2 8.256 741 1.982 

Összesen: 2 8.256 741 1.982 

 

 

II/8. Azok az összegek, amelyek az értékelés következtében a társasági adó 

megállapításánál módosító tételt jelentenek, ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatását 

is be kell mutatni 

 

Társasági adóalap       2.687 eFt 

 

Adóalapot növelő tételek: 

- számviteli törvény szerinti écs      103 eFt 

Összes növelő                   103 eFt 

 

Adóalapot csökkentő: 

- társasági adótörvény szerinti écs     103 eFt. 

 

Adóalap:               2.687 eFt 

 

 

II/9. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt 

számszerűsített hatása 

 

A Kft. tárgyévben 0 eFt rendkívüli bevételt számolt el. 
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II/10. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke, annak növekedése, 

csökkenése, záró bruttó értéke, a halmozott értékcsökkenés nyitóértéke, tárgyévi 

növekedése, csökkenése, záró értéke, a tárgyévi értékcsökkenési leírás 

 

a./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változása, halmozott 

értékcsökkenésének változása: 

eFt-ban 

Megnevezés Immateriális javak Gépek, berendezések 

Bruttó érték   

Nyitó 514 1.297 

Növekedés 

Csökkenés 

0 

0 

   495 

   595 

Záró állomány 514                 1.197 

Értékcsökkenés   

Nyitó 342 1.213 

Növekedés 

Csökkenés 

116 

0 

  379 

  595 

Záró 458                   997 

Nettó érték   

Nyitó 172   84 

Záró 56 200 

 

Befejezetlen beruházás összege: 0 eFt. 

 

II/11. Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt 

összegeket támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként, 

évenként) bontásban. 

 

A BAZ Megyei Önkormányzat és a Kft. között létrejött közhasznú szerződés alapján a Kft-t 

megillető 2014. évi támogatások összege 9.200 eFt volt: 

 

Támogatást folyósító Támogatási cél Támogatás összege eFt-ban 

BAZ Megyei Önkormányzat Kft. működése 9.200 

(közhasznú szerz. keretében)   

 

Összesen:  9.200 

 

 

II/12. Az értékesítés nettó árbevétele. Egyéb bevételek, rendkívüli bevételek 

 

A vállalkozási tevékenység árbevétele 12.543 eFt, az összes bevétel 15,93 %-a. 

 


