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Statiszti kai számj e|: 22945033.3530- 1 13.02

Gégjegyzék száma: o2. 09 - 076277

Szigetvári Távhó SzolgáltatÓ Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Szent lstván lakotelep 7.

Egyszertisitett éves beszámolo cisszkciltség eljárással készített
EREDnnÉruYKlMUTATÁSA

llAlr vá|tozat

Az Üz|eti év mérlegfordulónapja . 2012.12.31 .

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése
E|ózó év

201X "

Modosítás
Tárgyév

2412.

a b c d e

Értexesítés netto árbevéte|e 251 431 252 369

il AktiváIt saiát teliesítmények értéke 0

Irl Egyéb bevételek 19 992 54 250

lll. sorbó| : visszaíft értékvesztés I 817 10 154

lv. Anyagjel leg íi ráfordítások 234 829 253 788

V. Személyi jellegú egyéb kifizetések 29 485 31 555

vt. Ertékcscikkenés i leírás 12 493 12 333

vll. Egyéb ráfordítások 14 523 6 405
V l | . so rbó l : értékvesztés 10 154 4 779

A,
Üzem! (ÜzLETl) TEVÉxeruYsÉc EREDMÉt'lve (l.+l|.+.lll.-

lv.-v.-vl.-vll.)
-19 907 0 2 538

vlll.

x.
Pénzi,igyi mÍiveletek bevételei 10 25

Pénztigyi m Íiveletek ráfordításai 733

B. pÉtvzÜGY| m ÚveLETEK EREDMÉruye ffIll..|x.) 10 0 -708

c. szoKÁsos vÁulKozÁsl EREDM Étvy (+.A.+.B.) -19 897 0 í 830

x. Rendkívi.i I i bevételek 6 500 890
xl. Rendkívtil i ráfordítások

RENDt(ÍVÜLl EREDM Ét,tv (x..x|') 6 500 0 890

E.
^Doz^s 

ELŐTTI EREDM Ét.tv (+-c.+-D.) -13 397 0 2 720

xll. Adofizetés i kcitel ezettség 556 0

F. ADózoTT EREDM Ét,tv (+.E..xll.) -13 953 0 2 720

G. M ÉRLEG SZER|NTI EREDM Ét,tv (+.F+2 2..23.) -13 953 0 2 720

,ffi,,ff,',$gmtrw F.& T{avhffi
Nonproíit Kft.

7g n Saigetr,t}i", $zrlnt lslvrin ltp. 7.
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Statisztikai számjel : 22945033.3530.í 13-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 . 07627v

Szigetvári Távhó Szolgáltato Nonprofit Kft
7900 Szigetván, Szent lstván lakotelep 7"

Egyszer sített éves beszámolo M|ERLEGE ltAll váItozat

Eszkozok ( aktívák )

Az Üz|eti év mér|egfordu|inapja: 2012.12.31 ,

adatok E Ft-ban

Sor.szám A tétel megnevezése
E| zö év

2011 
"

MÓdosítás Tárgyév 2012.

a b c d e

01. A. Befektetett eszkozok (02.+04.+06. sor) 76 845 114 1 93

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 21 516 19 051

03. 02.sorból: lmmateriá|is javak értékhe|yesbítése

04. ||. TÁRGY| ESZKoaÖK 55 329 95 142

05. 04. sorbó|: Tárgyi eszkozok értékhe|yesbítése

06. lII. BEFEKTETETT PENZÜGY! ESZKÖZoK

07.
06.sorbi|: Befektetett pénzÜgyi eszkozok

értékhe|yesbítése

08. B. Forgoeszkcizcik (09.+10 .+11.+12. sorok) 67 098 48 308

09. I. KESZLETEK
10. II. KOVETELESEK 56 588 48 308

11 IIl. ÉRTÉKPAPíRoK
12. |V. PENZESZrcÖzÖx 10 510 5 905
13. C: Aktív idóbeli elhatárolások 28 497 49 898

14 ESZKOZOK OSSZESEN (01 .+08.+13. sor) 172 440 218 304

Szigetvár, 2013.05.1 6
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Statisztikai számjel: 22945033.3530-1 í 3-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 . 076277

Szigetvári Távhó SzolgáltatÓ Nonprofit Kft
7900 $zigetvár, Szent István lakÓtelep 7"

EgyszertÍsített éves beszánnolo ll'lER'LEGE !lAl! változat

Források (passzívák}

Az uzleti év mér|egfordulonapja: 2012"12.31 .

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A téte| rnegnevezése
EIózŐ év

2011.
N|Ódosítás

Tárgyév
2012.

a b c d e

15 D. $aját tóke (16.+,| 8.+19 .+20,+21 ,+22.+23' sor) -16 077 -13 358

16 !. JEGYZETT TOKE 3 000 3 000

17 1 6. sorból: visszavásáro|t tulajdoni részesedés névértéken

18. II. JEGYZETT, DE |\4Éo ar NEN/ F|aETETT TŐKE ( - )

19. !II. TOKETARTALEK

20. IV. EREDMENYTARTALEK -5 124 -19 078

21 V. LEKoToTT TARTALÉK

22. V|. ERTEKEI-ES! TARTALÉK

23. VlI. MÉRLEG SZER|NTI EREDMÉruv -13 953 2 720

24. E. céltartalékok

25. F. K telezettségek (26,+27.+28' sorok) 121 921 0 '!96 180

26. I. HÁTRASoRoLT KoTELEZETTSÉGEK

27. I|' HoSSZÚ lE.lÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 82 593 81 703

28. II|. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTsÉcrre 39 328 114 477

29. G: Passzív idŐbe|! elhatáro|ások 66 596 35 482

30. FoRRÁsoK osszEsEN ( 1 5. +24.+25.+29. sor) 166 218 218 304

Szigetvár, 2013.05.16

ffi$ mit'tsmr& Tffiv$t#
hJortuitlÍr{ [lfi,
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Statisztikai szárnj e|: 22945033-3530- t 13 -02
Cégl egyzékszám : 02.09-07 6277

Szigetvárí Távfó Szolgáttat Nonproffit Kf,t
7900 SzÍgetvár Szerrt Estván EakÓtelep 7 

"
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201 2. év

Szigetvár,20 13" nrájus 16.
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Szigetvári Távhó Szolgáltatő l{onprofit'K[t"
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7"

AdÓszám: 2294503 3 -2.02
Statisztikai számj e|: 2294503 3-3530- 1 13 -02
Konyvv ezetés nnÓdj a: x<ettós konyvelés
BeszámolÓ forrnáj a: EgyszeriÍsített éves beszámoli

f," ALTALAI{ÜS RESZ

A Társaság jegyzett tókéje: 3.000.000.-Ft, azaz HárommilliÓ forint, mely pénzbeli és nem
pénzbeli hozzá|é.nulásbÓl ál1. A tagok a pénzbe|i hozzájénilásukat teljes mértékben a
Társaság rendelkezésére bocsátották'

A Társaság tagiai

Szigetvár Város onkormányzata,7900 Szigetvár, Zrinyi tét 1,

T rzsbetétje: 3.000'000.-Ft I00%

A Társaság kiil nválássaljott létre, jogelódje a Szigetvári Egészségiigyi EllátÓ és SzolgáltatÓ
Kft, cégj egyzék száma: 02-09-07 | 442.

A Trársaságot a Baranya Megyei Bírőság mint CégbírÓság 02-09-076277 szám a|attvezette
be a cégj eg yzékbe 20 | 0'09 .2I -én, hatályos 20 1 0. 09. 3 O-tÓl.

Létesító okirat kelte: 2010' augusztus 16.

A Társaság a Szigetvár Város onkormányzata2}I2. május 18. napján kelt ||512012 (V'l8.)
és 11612012 (V.18.) Kt.sz. Határozat alapjánkÖzhaszn Nonprofit gazdasági tarsasággá
alakult. A Pécsi TÖrvényszék CégbírÓsága2lL2' oktÓber 17 ' napjával a kÖzhasznir fokozatot
bejegyezte.

Tevékenységi ktlre szerinti fotevékenység: 3530 Goze||átás,légkondicionálás.

Mérlegkészítés napja: 2013. mércius 31.
Mérleg fordulÓnapja: 20t2, december 31.

Azegyszerusített éves beszámolÓ részei.. Egyszenísített éves beszámolÓ mérlege
Egyszenísített éves beszámolÓ eredmény.kimutatása
Egyszeriísített éves beszámolÓ kiegészító melléklete

Az egyszerrísített éves beszámolÓ sszeállítÓja: Batizi PÓcsi Béláné mérlegképes
k<inyvelói regisztáciÓs száma,. 11 4197

Az e gy szeriís ített év e s b e számol Ó konyw izs gá|ójal.
Kertai Mária - kamarai reg'sz.: 005922
Local Tax Kft. 7623Pécs, Madách Imre utca 5/C. Kamarai nvilv' szám:001939

Az egyszeriísített éves beszámolÓ aláírÓja:
Dr. Berecz János Tamás iigyvezetó 7625 Pécs,Ignárc u.20'
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A mérlegké szités pénzneme Ft,

A mérleg fordulónapj a az ilz|eti év december 3 1 napja, mérlegkészítés időpontja a következő
év mrárcius 31.

A TÁRsAsÁc szÁnnVITELI PoLITIKÁJÁnax ro voNÁsnr

A társaság éves egyszcnísített beszámolót készit, melynek részei a mérleg,
eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet'

A cégünk a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitcl vezetésére kötelezett. A
könywezetés során _az 5-ös szénriaosztá|y haszná|atával-elsődleges költségnem elszámolást
a|ka|maz .Ez az elszámolási mód megfelel a váLasztott összköltségelvű ,,A'' eredmény-
kimutatás követelményeinek.
A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésében és a hozzá kapcsolódó _
számítógépes-feldolgozásokban, alapbizonylatokról történik.

Bcfektetett eszközök és forgócszközök elszámolása:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök besorolása és elhatárolása a Számviteli Törvény
alapelvei szerint történik. A Kft. az anyag és áru készletéről évközben mennyiségi
nyilvántartást nem vezet.
Az év végi készlct a szétmviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt |e|tár alapján
hatiározandó meg.

Értékcsokkenési leírás módja:
Az értékcsökkenés alapja az immateriális javak és targyi eszközök esetében a bruttó érték,
amelynek meghatarozásához figyelembe vették a Számviteli Törvény vá|tozásait.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje fiiggvényében a
bruttó érték után, linearis leírási módszert alka|maz.

Az amortizáciő e|számolásának időpontj a :

Az amortizáció elszámolásanak kezdete azizembe helyezés napja, a 100.000 Ft alatti egyedi
bekerülési érékkel bíró vagyon értékű jogok, szellemi termékek, tátgyi eszközök bekerülési
értéke a haszná|atbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elsziímolásra keriil.
Ebben az esetben az értékcsökkenési lcírást tewezni nem kell.
Nem j elentős maradványérték:
A maradványérték nulla összcggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatőan rea|izéihatő értéke
valószínűsíthetően nem haladja meg a szíuezet forintot.

A teljescn 0-ra leírt eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezetnek'

Készletek értékelése:

A Kft. az anyag és áru készlctéről évközben mennyiségi nyilvántartást nem vezet.
Az év végi készlet a szétmviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt leltrír alapjrán
határozandó meg.
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Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vcvői követelésekről és szállítói tartozásokról. A
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyi|vántartási kötelezettségének
a bérszámfejtés keretében tesz eleget.
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére
aktív és passzív időbeli elhatárolás szám|éta|ka|maz.

A mérleghiba fogalma, minősítése és alkalmazott mértékei:

Lényeges hibák értelmezése :
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibráknak minősülnek a fe|tárt hibrík, ha
összevont és göngyölített hatásukra a fe|térés évét megelőző uz|eti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20oÁ-a| változik.
Jelentős tisszegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minősül az iz|eti évben feltiírt, egy iizleti évre vonatkozó hibák hatása,
ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgá|t üz|eti évre készített
beszámoló eredeti mérleg főösszegének zoÁ-át, vagy az 500 m Ft -ot meghaladja. Ebben az
esetben a fe|tért hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok közótt, hanem
elkiilönítetten, aZ előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Ismételt kÓzzététe| a|ka|mazása:
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása
esetében a feltárás évét megelőzó ijzleti év beszámo|őját az eredeti és módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemeléséve| a tfugyévi beszámotő kizzétételét megelőzően
ismételten közzé kell tenni'
Jelentős ősszegű ktilönbözetek értelmezése:
A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek
összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor éréke 1 millió forintot
meghaladó értékben változik. A fogalom a|kalmazása az e|i|ző üzleti évhez képest nem
váItozott.

Egyéb számviteli minősítések

Kisösszegű követelésnek tekintjtik azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás
költségeinek háromszorosát nem ha|adja meg a követelés összegc.
Ertékvesztés szempontjából jelentőnek és tartósnak tekintjük az eszközök egy éven túli és a
könyvszerinti értéket ll%-a| meghaladó piaci érték v á|tozástú.

Eredményre gyakorolt hatásszempontjából jelentősnek minősítjiik az e|térést", ha a tárgyévet
mege|őző évmérleg szerinti eredményét 10oÁ-a| növeli vagy csökkenti.

4



II. SPECIFIKUS RESZ

BEFEKTETETT F,sZK,ÖzÖK

TárgyÍ eszkiizök

A tárgyi eszközök értékelése a számviteli törvény előírásainak megfelelően, beszerzési áron
történik.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

Megnevezés

NyitÓ
állornány
ianuár l.én

Tárgyévi
novekedés

Tárgyévi
csokkenés

Atminósítés Záró állomány
deccmber 3 l -én

IMMATERIAI-,IS
JAVAK
Vagyon értékiÍ

ioeok
24.603 24.643

LJzleti vagy
cégérték
Szellemi termékek

TARGYI
ESZKOZOX
Ingatlanok

Miíszaki
berendezések

65.860 2.219 68.1 39

Egyéb
berendezésck
Beruházások 48.377 48.377

Beruházásra adott
elólcgek
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Megnevezes

I{yitő
allomány
jan'uár I -

én

Tárgyévi
novekedés

Targyévi
cscjkkenés

Atminósítés Záro állomá,y
clecember 3 ] -én

TMVTATER,IAT.,[S
JAVAK
Vagyon értékii iogok 3.086 2.466 5.552
Uzleti Vagy cégérték
Szellemi terrnékek

TARGYN
ESZKOZOX
Ingatlanok

MiÍszaki berendezések r 1 .566 9.808 21 .37 4

Egyéb berendezésetr<

Beruházások

eló1egek
Haszn áIatba vételkor
egyosszegben elsz. écS.

58 58

Az immaterÍális javak és tárgyÍ eszkiiziik értékcsiikkenéséi leírásának
alakulása

Forgőeszk<izcik

Kiivetelések 48.308 e Ft, melyból 30'117 e Ft vevókovetelés, |5'752 e Ft általános
forgalmi kÖvetelés, 1.655 e Ft társasági adő , 444 e Ft helyi adó , 340 e Ft egyéb kiil nféle
ktivetelés.

Yevo tartozás lejárat szerinti kimutatás

A társaságnakzá|ogtrogga|biztositott k vetelése nincs, értékpapir iigyletei nem voltak.

eFt
Megnevezés Osszeg
Fizetési határidón bettili 8.484
30-90 nap kozotti 1.936
9Í-l 80 nap kozotti 1.786
181-365 nap kozotti 8.131
365- napon fiili 9.780
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Pénzeszköziik
A társaság bank és pénztát pénzeszkozeinekzáró állomrínya:

Banki folyószámlák egyenlege: Szigetvári Takarékszövetkezet 5.485'105 Ft

Pénztán záró c,gyen|eg: 419 '770 Ft

Aktív és passzív időbeli elhatárolások:
Aktív időbeti elhatárolás 49.898 e Ft, mely tarta|mazza a 20|3 évben szétm|ázott, de 20|2
évet érintő bevételeket 29.|78 c Ft-ot , valamint az Encrgiahivatal által folyósított november -
december havi cnergiatámogatási díj összcgét20'720 e Ft-ot.

Passzív időbeli elhatárolások értéke 3s.482 e Ft, mely tatta|mazza a 20|3 évben érkezett,
dc2012 december havi gén, áram és vizdij ktiltségeket'

SAJÁT rórn

Megnevezés
20Il .év
(eFt) Megosztás

,/,
2012.

év(eFt}

Megosztás

%

Jegyzctt tóke 3.000 -18,66 3.000 22,45

Tóketartalék

E'redménytartalék -5.124 31.87 - 19.078 -\42,82

Lekotott tartalék

Mérleg szerinti
eredmény

- 1 3.953
-86. B 8

2.720
20,37

Saját toke - 16 .077 100.0 - 1 3.358 100,0

Szigetvár Város onkormányzatának KépviselŐ testtilete a 258120|2. (xI,29.) sz. Kt.
Határozata alapján megemclte a Szigetvári Távhó Nonprofit Kft tÖrzstókéjét 48,200 e Ft
risszeggcl.
A tókecmelés bejegyzése a Pécsi TÖrvényszék CégbírÓsárya áita| 2013. január 14 napjáxa|
t<irtént mes.
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KOTELEZETTSEGEK: 196.180 e Ft
llosszú lej áratú kiite|ezettségek

Itt került kimutatásra a vagyonkezelési szerződésben meghatározott összeg: 81.703 e Ft

RtivÍd lejáratú kötelezettségek t|4.477 eFt
Szállítói lartozás 62,718 eFt
Munkavállalók felé kifizetendő dec' hó bér |,265 eFt
Költségvetési kötelezettségek 2.294 eFt
Szigetvár onkormányzat tőkeemelés cégbíróságon be nem jegyzett összcge 48.200 e Ft

Szállítói tartozás |eiárx szerinti kimutatás

Ado.és j árul ékfizetési kotelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az E REDnaENYKíMUTÁ,TÁ s- h oz t<ap c s olőd ő kie gészítés ek

rÁnsASÁG ÁnnEvnrnn,n
Egyéb bevételek

Anyagietleg{i ráfordítások (e F.t)

20! t. év

216.9s 1

15.970

1.908

234.929

Anyagkoltség

Igényb evett szolgáltatások

Kozvetített szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Osszesen:

252.369 eFt

54.25S eFt

2012.év

238"41 I

1\.924

3.454

253"799

eFt
Megnevezés Osszeg
Fizetési határidón beltili 34"308
30-90 nap kozotti 13.190
9l - l 80 nap kozotti 189

I 8l -365 nap kozotti 15.000
365- napon tirli JI

B



Személyi jellegíi ráfordítások (e Ft)

Bérkoltség

Szernélyi j ellegií kifizetés

BérJárulékok

Osszesen:

201I.

év(eFt)

234.829

29.485

12.493

14.523

29L330

201 1.év

21.57 6

1.452

6.4s7

29.495

2012

év (eFt)

2s3.788

31.555

!2.333

6.40s

304.091

2012.év

21 .292

3.868

6.395

31.555

Eltérés

18.959

2.070

- 160

-8.1 1B

12.751

-708 e Ft

890 e Ft

eFt
2.720

12.333

4.779

864

17 .97 6

12.333

10. 154

22"497

-1.791

0

KoLTsÉ GEK .nÁroRDÍrÁs oK RÉSzI-,E TEz;É)sE .

Anyag1 el l egrÍ ráfordítás

Szernélyi j ellegiÍ ráfordítás

Értékcsokkcnés

Egyéb ráforditás

Osszesen:

rÁnsASÁGI ADó fizetési

AdÓzás

pÉNzÜcyl mŰvELETEI( eredrnénve :

RENDKIVÚLI BEvÉTEI,EK:

ktitele zettség megállapítás a

elótti eredménv

Nóvel tételek

Csokkentó tételek

Számviteli tv. szerinti elszámolt
értékcsokkenési leírás és tcrven f,. écs.

Ertékvesztés

tsejhaj thatatlannak nem
elengedett kovetelés

Osszesen:

minóstiló

AdÓtÖrvény szerint figyelembe vett
értékcsokkenési leírás

E|ozo évben elszánrolt értékvesztés

Osszesen:

Társasági adő alap

Ad őfizetésÍ kiitelezettsé g

I



A tdvhőszolgdlntásról szóIó 2005. éví XWII. törvény szerinti engedéIy köteles
tevékenység kimutatdsa :

rÁvno s zoraÁrraro rnvÉKnhlYsn c

A tétel megnevezése Osszeg ezer Ft

b e

Értetesítés netto árbevéte|e 252 369

Aktivá|t saját te ljes ítménye}<' értéke
Egyéb bevételek 54 250

lll. sorbó| : visszaírt értékvesztés

Anyagjel leE ú ráford ítások 67 AT2

SzeméIyi jeIlegú ráfordítások 16 823

Ertékcsokkenés i leírás I 206

Egyéb ráfordítások 6 405
V| I .sorbiI : értékvesztés

ÜzrmI (LIzLETI) TEVÉKENYsÉG EREDMÉruvn {!'+!t.*-
M.-lv.-v.-vl"-vll.) 2G7 X13

Pénztigyi mtÍve|etek bevéte|ei
25

Pénztigyi rn tÍvelete k ráfordítása i 366

pÉruzÜGYI MŰIVEuETEK EREDMÉruvn ffI|i'.!X.} -34{

szoKÁsos vÁuu*LKozÁs! EREDM Éruy (+-A"+-B.} 206 772

R'endkívti ! i bevételek 890

Rendkívti l i náfordítások

REN oxívÜ LI ER,EDM Ét\tv {X'.X!.} 8S0

ADózÁs rlŐrrl EREDMÉNY (+.c.4.D.) 207 662

Adofizetés i kcite I ezettség

ADózoTT EREDM Éruv (+.E..Xtt.} 207 662

nnÉnlEG szERINTl EREDMÉNY (+.F+22.-23.) 207 662

{0



A tétel nnegnevezése Osszeg e Ft

b G

A. Befektetett eszkozok (02.+04.+06. sor) 85 973

I. IMMATERIALIS JAVAK 14 302
02.sorbÓ|: Immateriá|is javak értékhelyesbítése

||. TARGY! ESZKÖzov< T1 671

04. sorbó|: Tárgyi eszkozok értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PENZÜGY| ESZKozoK

06.sorbi|:Befektetett pénzÜgyi eszkozok értékhe|yesbítése

B" Forgoeszkcizcik (09.+'1 0 .+1i.+12. sorok) 54 213

|. KÉSZLETEK

||. KÖVETELÉSEK 48 3OB

I||' ÉRTÉKPAPíRoK
IV. PENZESZKOZOK 5 905

c: Aktív idóbe|i elhatárolások 49 898

EszKozÖK osszEsEN (01'+08.+,t 3. sor} 190 084

A téte| megnevezése Osszeg e Ft

b c

D. Saját tŐke (16'+18.+19. +20.+21 .+22.+23. sor)
1 90 084

I. JEGYZETT TOKE 1 500

1 6. sorbÓ|: visszavásárolt tu|ajdoni részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (

l||. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMENYTARTAL-ÉK -19 078

V. LEKoTÖTT TARTALÉK

V|. ERTEKEI-ÉS! TARTALÉK

V|I. MER!.EG SZERIt\T| EREDMÉNY 247 662

E. céltarta|ékok

F. KÖtelezettségek (26 .+z-tr.+28. sorok) 0

!. HÁTRASoRoLT KÖTEL EaETTSÉG EK

!!. HosSZÚ IEJÁRATLJ KÖTELEZETTSÉGEK

IIl. RÖV|D LEJARATU KoTELEZETTSÉGEK

G: Passzív idóbeli elhatárolások

FoRRÁsox osszEsEN ( 1 5 .+24.+25 .+2g. sor) 190 084

It



\

rÁvmornn'nnnr m sx Tnvnxnruy sE c

A tétel meEÍTevezése Radován tér Zrinyi tér Szent lstván
lakótelep Ssszesen

Érteresítés netto árbevétele

AktiváIt saját te ljesítrnények értéke

Egyéb bevételek

Anyagje!leg ráfordítások 45 840 13601 127275 'g 86 716

Személyi je ! Ieg iÍ ráfordítások 43 43 14646 14 732

Értexcscikkenés i leírás 782 782 x 563 3 127

EEyéb ráfordításole

UZEMI (r,izLETI) TEVEKENYSEG
ERE DM ENYE (!.+ll.+-lll "-lV.-V.-Vl "-Vl l.

-46 665 -'14 426 -'143 484 -204 575

FénzÍ.igyi m úveletek bevéte|eE

Pénztigyi m iÍveletek ráfondításai 92 92 'l 83 367

PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
(MII.-lX") -92 -92 -183 -367

SZOKASOS VALLALKOZASI ERE DM ENY
{+-A.+-8.}

-46 757 -1451 g -143667 -204 942

RENDKIVULT EREDMENY (X.-X!.) Ü 0 0 0

ADózÁs euŐrrl EREBMÉruv (+.c.4.D.) -46 757 -t 4519 -143667 -204 942

Adofizetés Í kcite| ezettség

ADÖzoTT EREDnn Éruv {+.E..Xl!.} -46 757 -14 51 g -143 667 -204 S42

mÉnuEc SZERINT! EREDMÉnuy {+.F+22".
23")

-46 757 -14 51 g -143 667 -204 942

4Z



A tétel rnegnevezése

TermeIés

Radován tér Zrínyi tér Szent |stván
lakotelep

Összesen

D. Saját tóke
(16.+18.+'l 9 .+20.+21 .+22.+23. sor) -26 447 -22 379 -154 616 -203 442

|. JEGYZETT TŐKE 195 165 1 140 1 500
1 6. sorbÓ|: visszavásáro|t tu|ajdoni részesedés

névéftéken 0

II. JEGYZETT, DE IMEG BE NEN/
FIZETETTTŐKE(.} 0

IIl. ToKET'ARTALÉK 0

|V. EREDMÉNvrnRTALÉK 0

V. LEKÖrcrT TARTALÉK 0

VI. ÉRTÉKELES| TARTALÉK 0

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -26 642 - 22 544 155 756 -204 942

E. cé|tartalékok 0

F' Kotelezettségek (26.+27 .+28, sorok) 25 503 21 579 149 098 196 180

I. HÁTRASoRoLT KoTE LEaETTSÉG EK 0

II. HOSSZU LEJARATU
KÖTELEZETTsÉcrrc 10 621 I 987 62 095

81 703

III. ROVID LEJARATU
KoTELEZETTSÉGEK 14 882 12 592 87 003

114 477

G: Passzív idóbeli eIhatáro|ások 4 61 3 3 903 26 966 35 482

FORRASOK OSSZESEN (1 5 .+24.+25.+29.
sor)

3 669 3 103 21 448 28 220

A téte| rneEnevezése
Termeiés

Radován
tér

Zrínyi
tér

Szent lstván
lakóteIep

Osszesen

A. Befektetett eszkozcik (02"+04.+06. sor) 3 668 3 104 21 448 28 220
|. IMMATER|ÁLIS JAVAK 61V 522 361 0 4 749

02.sorbó|: Immateriá|is javak értékhe|yesbítése

|I. TARGYI ESZKÖa)K 3 051 2 582 1 7B3B 23 471

04. sorbÓ|: Tárgyi eszkozok éttékhe|yesbítése

III. BEFEKTETETT PENZÜGYI EsZKtztK
06'sorbó| :Befektetett pénzÜgyi eszkozok

értékhe|yesbítése

B. Forgoeszkrizcik (09.+10.+1 1 .+12. sorok) 0 0 0 0

|. KÉSZLETEK

II. KoVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPíRoK
IV. PÉNZESZKoZÖK

G: Aktív idóbeli elhatárolások
ESZKOZOK OSSZESEN (01.+06.+1 3.
sor) v 419 6278 43373 28 220

{3



III. KIEGESZITO ADATOK
A Kft-nek 2012. évbenaz átlagos állomrínyi |étszáma9 fő,

A társaságnéú avezető tisztségviselő munkabéren felül egyéb dijazásban részesült, előleget
kölcsönt nem kapott'

A Kft. részesedési jogviszonyban másik céggel nem á1l, konszolidációs besziámoló készítésére
sem kötelezett.
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben
környezetvédelmi károk képzésére kötelezettségek nem kerültek kimutatásra.
Környezetvédelmi garanciáIis kötelezettség képzésére nem kötelezett.
A Kft-nek garanciális kötelezettsége nincs.
Könywizsgá|at d4a2012. évben 700 e Ft + áfa
A vállalkozásnak mérlegben nem jelenő pénzügyi tartozísa nincs.
A cég a tiírgyévben nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet.
Avéi|a|kozás a tárgyévben export árbevételt nemrea|izált, és deviza bevétele sem keletkezett'
A Kft. mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési
elvek egységek mind a bázis, mind a tárgyévben, az étéke|ési módszerekben sem történt
vá|tozás'

Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés Elózó év */, Tárgy év oÁ

BEFEKTETE,TT ESZKOZOK ARANYA
(befektetett eszkozok/rnérxeg foosszeg)

44,56 52,3 1

FORGOESZKOZOK ARANYA
(forgÓ eszko zoW rnérl eg fóo s sze g)

3g,gx 24,84

TARGYI VAGYO},T INTET{ZITAS

(tárgyi vagyonimértreg foosszcg)
32,09 43,5 g

KOVETELÉS INITENZITÁS

(kovetelés ek/mérl o g fó os szeg)
32,92 }} Í?L,Q 7 -t- J

SAJAT TOKE ARANYA
(saj át tóke/mérl.g fibosszeg)

-9,32 -6,r2

KOTELEZETT S EGEK ARAhTYA

(kotel ezettségek/mérl eg foosszeg)
70,14 52,44

OSSZTOKE MEGTERULESE
(árb ev étell mérle g fo o s s z eg)

tr45.,91 I 15.6

SAJAT TOKE T{OVEKMEh{YE ARAT{YA

(saját tókel jegyzett tóke)
-53 5,9 -445,27

1+



Jiivedelmezóségi helyzet elernzó mutatÓi

Likviditási lrelvzet elemzó mutatÓk

Szigetvát, 2013. május 1 6"

7900 $eigetvár, $rent |sivá ;J

Adoseám: 22s45{]:

\
*;3****wsi'"D"' 'i"'

Szigetvári TávhŐ SzolgáJ ofit Kft'

Megnevezés Eliiz(i év aÁ Tárgy év oÁ

ARBEVETEL ARANYOS ÜzEvtt
E,REDMÉNY( r'izemi eredrnény/árbevétel)

-7,92 1,00

TOKEARANYOS ADOZAS ELOTTI
EREDnnÉxv @dozás elótti eredm ény l sqát
toke)

93,3 3 20,36

ESZKOZARANYOS ADOZAS ELOTTI
EREDHaÉuY(acÍÓ zás olótti
eredmény/befektetctt eszkoz)

-17,43 2,39

Megnevezés E|(jz év oÁ Tárgy év oÁ

LIKVIDITAS MTJTATO

( forgÓ e s zko zl kotel ezetts é gek )

5 5,03 24,62

PENZ{JGYI LIKVIDITAS

(likvid pénze szkozlrovid lejáratri
x<oteleze ttség)

26,12 5,16

ELADOSODOTTSAG MERTEKE %

(kotelezetts égek/s aJát tóke)

-7 58.36 1468,63

VEVO ES SZALLITO AI-LOMANY
ARÁNYA(v ev ál l o mány l szá|\it ál lornány

375. l9 48,02

{5



LOCAL TAX Könyaaizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségíí Társaság
Székhely: 7623 Pécs, Madácb Imre wtca 5/C. Cg. 02.09.067363 Tel./fax: 06/72-329.074

Magyar Kiireyaoizsgálői Kamara nyilaántartási szám: 00 1939

F.iiggetlen kcinyw izs gálői j elenté s
A Szigewári Távhó Nonpto{it Kft" tulaidonosának

Az egyszeríísített éoes beszámolőről késziilt jelentés
filvégeztcm a Szigewáti Távhö Nonptofit Kft. (7900 Szigctvár, Szcnt Istvárr laktitelcp 1 ' C,g. 02 09.t).7(l27i) rnellékelt 2012.
évi cgvszerrisítctt éves beszámol jának a konwvizsgálatát, amelv egyszer sített éves beszámolő a 2o1'2. decembcr 31-i
iordulÓnapra clkészítctt mérlegból - melvberr az esz.kijzok és források cgyezó végcisszegc 2|8.304 E Ft, a mérleg szenn
ereclménY 2'720 E Ft (rryereség) -' és az czcrr idópontt,a\ végzódó évtc vrlnatkozÓ ercdménykimutatásbÓl. valamlrrt a

szárnvrteli po1itika rnegharáttlzr5 elctneit d's az cgyéb nagyztlz informáci kat taffa|tnaz kiegészítő mellékletbiíl áli.

A oezetés felelflssége az egyszeríísített éves beszámolőért
;\ vczctés ic'lel s az eg)'szcriísítctt éves beszárnol(lnakasz'ámviteli tclrvényllcrr foglaltakkal osszhangban torténtí elkészítéséért
és val s trcrnutatásáért, valzrmirrt az olyal beisó kontrollokért, amclvcket a vczctés szÍikségesnek tafi' allhoz', hogv lelretóvé
vá|:1<>a zz akár csalásből' akár lribábcil eredó lénycees hibás állításcrktcil mentes cgyszetúsítctt éves beszánr<li clkészítése.

A k nyooizsgálő felelóssége
-\z én fclclósségetn az cg1.szeríísítctt éves beszámolő véleményezése kclnr,wvlzsgálatom alapján, I(orry'l'vizsgálatomar ?I magyar
Ncmzeti I(onwvizsgálati Starrdardokkal <isszlrarrgl;an hajtottam végre. Ezek a standardok megkovetelik' lrogy megt,eleljek az
etikai kor'c:te1ménvekrrek' valamint lrogy a konvwizsgáIatot ugy t'ervezzcm mcg és hajtsam végre , lrogy kellli bizonyosságot
sz'ctczzek art<il, ht>gv az egyszeriisítctt éves lreszámol<i mentes_e a lényeges lribás állításokt<il.
;\ k<invwizsgálat magában ioglal1a tthlan g|16'6..k végrehajtását, amclvek célja konvr,'vizsg'á1ati bizonvítékot szetezn| az
egvszerr'isített évcs lleszámolribarr szerepió osszegckról és k<jzzétételekról. .\ kiválaszt<ltt cliárások, beleértvc az egyszenisített
éves bcszám<ll<l akár csalásb l' rrkár lribáből erecló, lényeges lribás állításat kockázatának felrnérését ts, a kony'wizsgáI
megítélését l fi'iggrrek. .\ kockázatok ilverr felmérésekor t korrwvizsgáI az egyszeríísített éves bcszámol<i gazdálkodti cgység
általi clkészítésc és valős bemutatása szcmpontiáből televáns belsó kontrollt zzctt mérlegeli, lrogy olyarr kony'wizsgálatr
cljrrrásokat ter\,.ezzcl\ mcg, amelvek az adotr koriilmények koz<itt megfelclíjek, de nem azért, hog1' x váll.alkozás beisíí
kontrolljának hatékorrvságára vonatkozÓan vélerrrényt mclndjon. '\ konlwvrzsgálat magában foglal|a továbbá ,ar, l|kalmazott
számvitclr politikái< megfelel ségérrek és a vezctés által készített számviteli bccslések ésszerriségérrek, vaiamint az
egyszcrúsített éves lres zámolíl átfogíl p rezentáIasának értékelés ét is'

NIegg'ííz désem. lrogv a megszefzett kiin1n'vizsgáIatt bizonyiték elegen<iő és rnegfelelő alapot nvri1t kony'l'vrzsgáIői
vőlcrnénycm mcga<Iásáh<lz.

Vélemény
\réleménvem szetinÍ az' egyszerrisített éves bcszámolo mcgbízlratő és valtís képet ad a glzdí|kodő Szigewári TávhÍj
Nonprofit Kft. 2012. december 31-én fennáIl<i v^gyotlL, pénzugyt lreiyzetérói, valamrnt 

^z 
ezen idóponttal végztidó évrc

vonatk<lzdr iovcdclmi heI1.2916'51 a számvitcli torwénvben foglaltakkai osszharrgban.

Egyéb kiegészítések
r\'I.ávhőszolgá1tatásr<il szo\ 2005, évi XVIII. torvény 18/B. \. (1) bekezdésébcn foglalraknak elcget téve tgazolom,h,,gy 

^vállalkozás által kicltllgozott és alkalrnazot't számvttd'i széwáIasztási szabályok. valamrnt az egyes rcvékenvségek kozotti
trznzakciők ánzása lriztosítiák a vállalkozás tevékenvségei kozotti keresztfinanszírozás-mentcsséget. Figyelcmbc véve, lrogy a

gazdálkod<i egtéil tevékenvséget nem végcz, lieresztfnagszk<>zás ncm á11 fenn.

2()12. máju.s 1(}.én keit jeierrtésembelr véIeménvcrn korlátozása rrélkijl fellrívtam a figyelnret arra, hogy a Szlgewári.Iávlr l{ft.
saját tőkéie veszle ség folytán a jegyzett tőke í,clc alá csokke rrt, melv tény a ()udzs,á$ Társaságokről szőki tv. l43. $-a aiapjárr a

rulaidonost tntézkedésrc kotelezr. 1\ tulaidonos kcitelezettségének elcget tett, 48.200 elit tíjkeemclés cégbírősági bejegyzése
2()1 3.(t1. 1.l-a'n roncnr mcg.

Pécs. 2013. máius l(l.

Ilcrtat Márra tigyr'czetíí
L( X,;\J. 'I';\X l{ft.

=623 l)ccs, \{acláclr i. utca 5lC'
N.ÍI{\.K 11v1i\r. szá:nl ()01 939

Ir-crtar NIfuia
kamarai tag k rrwvizsgáIt>
MK\IK Lgszám:0)5922
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KIVONAT

Szigetvár Város onkormányzatának Képvise!ó.testti|ete 2013. május 16.i Í'i|ésének
jegyzóktinyvéból

Tárgy: EIóterjesztés a Szigetvári Távhó Szolgáltatő Nonproflt Kft. 2012. évi
egyszeriisített éves beszámolÓjárő|

Elóterjesztó: Ko|ovics János polgármester

' sz' HATÁRoZAT

Szigetvár város onkormányzat képvise|Ő-testÜ|ete az ,,E|öterjesztés a Szigetvári TávhŐ
Szo|gáltatÓ Nonprofit |<ft' 2012.évi egyszer sített éves beszámo|ÓjárÓ|'' címÚi napirendi
pontot megtárgya|ta és az a|ábbiak szerint határozott:

Szigetvár Város Önkormányzat KépviselŐ-testu|ete a Szigetvári Távhó Szo|gá|tatÓ Nonprofit
Kft. 2012' december 31-i fordu|Ónapra e|készített egyszer sített éves beszámolÓját,
eredmény-kimutatását a beszámolÓ részeként szerep|ó kiegészítŐ meIlék|etet és a
konywizsgálÓi je|entést megismerte, megvitatta, és azt az

- eszkozok és források mérleg fóosszege 218 304 eFt egyezöségge|,

- a mér|eg szerinti eredményt 2720 eFt nyereségge|

elfogadja.

Fe|elŐs: Ko|ovics János po|gármester
Dr' Berecz János Tamás Ügyvezetó

Határidó: 2013, május 3'1'

Ko|ovics János Sk.
pCIIgármester

*?1r,{*',*-r,
A kivonat hite|éu|: BarkaSZí'

[-{orváth Krisztián Sk"
iar "
r..-Jyzo



201'2. évi

1. A szerYezet azonosítrí adatai

nev:

széklrely:

b ej egyz o határ o zat száma:

nyilvántartási szánr:

szeÍvezet adÓszáma:

képviseló neve:

Inrmateriális javak

Tárgyi eszkcizok

Szigetvári Távhó Szolg á|tató
NonproÍit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István Ltp" 7 "

02-09-016277148

02-09-07 6271

22945033 -2-02

Dr. Berecz János Tamás

19.05 1 eFt távhószolgá|tatás

95.142 e Ft távhós zo|gáltatás

2.

A Szigetvári Távhó Szolgáltatő Nonprofit Kft. kÖzhasznri tevékenysége során olyan k zfeladatot lát e|'
amelyról a távhószolgáltatásrÓl szőlÓ 2005. évi XVIII. Tiirvény 6. $.a rende|kezése szerint, a helyi
Önkorrnányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik tarsadalmi k z s sziikséglet kielégítéséért felelós
szervvel kÖt tt megállapodríssal. (távhószolgáltatás) a Tao. T rvény mindenkori hatályos
rendelkezéseiben meghatrírozott feltételekkel'
Az e|Iátást mindenki számára hozzáférhetöen végzi. Az igénybevétel feltételei az ljz|etszabályzatban, az
iigyfélszoI gálaton találhatÓak.

a

tt,"t,u,"n,i tevékenység megnevezése: Távhószolgáltatás

kÖzlrasznritevékenységhezkapcsolődőkilzfeladat, 2005.éviXVIII.Tv.6Q
jogszabályhely:

akózhaszn tevékenység célcsoportja: lakosság

a ktjáasznir tevékenységból részesiilók |étszáma: 89l fó
a kÖzhaszn tevékenység fiíbb eredményei: 2.720 e Ft

4.

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyone|em értéke F.elhaszná|ás célja

Kiizhasznri tevékenység érdekében felhasznált 114.193 eFt távhószolgáltatás
vagyon kimutatása (iisszesen)



5. Cél szerinti iuttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Bnergia támogatás

6"

Tisztség

tigyvezeto

A. V ez eto tisztségvi selóknek nyrlrj tott .j uttatás ci ssze sen :

7.

Alapadatok

B. Éves osszes bevétel

ebbó1:

C. a személyi jovedelenradÓ meghatározott részének az
adozo rendelkezése szerinti Íblhaszná|ásárÓl sz lÓ 1 996.
évi CXXVI. torvény alapj án átutalt osszeg

D. kozszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Europai tJniÓ strukturális alapjaib<il" illetve a
KolréziÓs AlapbÓl ny jtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+ D+E+F)]

F{. osszes ráfordítás (kiadás)

I. ebbŐl személyi jellegíi ráfordítás

J. Kozlraszn tevékenység ráfordításai

K. Adozott eredménv
I

L. A szervezet munkájában kozremiíkÖdó kozérdekiÍ
onkéntes tevékenységet végzo személyek száma (foben: a
kozérdekíí onkéntes tevékenységrŐl szólró 2005. évi
LXXXVil . torvényrrek megfelelöen )

Eró forrás.el l átottság m utatÓ i

Ectv. 32. $ (4) a) [(B I +B2)12>1.000.000.- Ft]

Ectv. 32. $ (4) b) [Kl +K2 -0]

Ectv. 32. $ (4) c) [Gl+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0.25]

Társadalmi támogatottság mutatÓi

Ectv. 32. $ (5) a) [(Cl +C2)/(G1+G2)>0,02]

Ectv. 32. $ (5) b) [(J1+Jz)l(H1+HZ)>0,5]

Ectv. 32. $ (5) c) tGt+L2)12:10 fol

Elózó év

E| z(i év

Elózó év

Tárgyév

54.250 e Ft

Tárgyév

2.455 e Ft

2.455 e Ft

Tárgyév

307.534 e Ft

0

252.369 e Ft

54.250 e Ft

0

915 e Ft

304.814 e Ft

31.555 e Ft

304.814 e Ft

2.720 e Ft

Nem

Nern

Nem

MutatÓ teljesítése

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nen

VlutatÓ teljesítése

Igen

Igen

Igen

Adalok ezerforintban.

A társaság 2011. évben nem volt kÖzhasznu szewezeÍ., Így e|ozo évi adatok nem
szerepelnek.


