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T. VEZETOT OSSZEFOGLALE

A Szigetvári Távhó Szo|gáltatÓ Kft. 20t0, szeptember 30-án a|aku|t meg

jogutőd|ássa|. A joge|ód Szigetvári EgészségÜgyi Kft. 2008. oktőber 15-én vette

át a távhószo|gá|tatői tevékenységet az e|ózó szo|gá|tatőtő|.

A vá||a|kozás je|en|eg három te|ephel|ye| rende|kezik, itt végzi a hó- és me|egvíz-

e| |átási tevékenységét.

A távhószoIgáltatás kotott e||átási feIadat, me|y a meg|évó rendszerek

uzeme|tetését |át3a el. Az r1j beruházásokná| sok esetben meg sem vizsgá|ják' és

fe| sem merÜ| a távf tésbe va|ő bekapcso|ás kérdése.

CégÜnk hitva||ása, hogy a szo|gá|tatást a Iehetó |egmagasabb színvona|on

végezze e|. Torekszunk a fogyasztői igények, prob|émák maradéktalan

kie|égítésére.

A társaság szinte monopo|helyzetben Van a piacon, az iránytj igények még nem

merultek fe|, hogy a Iakőkozosségek Ieszá||nának a távhószo|9á|tatási

rendszerró|. Ebbó| kovetkezóen a fogyasztÓbázis stabiInak tekinthetó.

A vál|a|kozást az ugyvezetó irányítja kozvetlenÜ|, i||etve a beosztott vezetókon

keresztÜ| kozvetetten. A kft. a kint|évóség keze|ését megbízási szerzódés a|apján

kuIsó Iroda |átja e|'

A |egnagyobb beszá||ító az G.D.F. Suez Magyarország Energia Szo|gá|tatő Zrt.a

fo|dgáz energ iát biztosítja.

A koze|jovót érintó terveinkben szerepe| a fe|rljításának Szent István |tp. 7 szám

aIatti teIepheIyrjnk tuze|éstechno|őgiai átaIakítása, biomassza energiahordozó

aIkaImazásáva|. Erre vonatkozőan, kozbeszerzési e|járás során keresÜnk

pá|y ázót, i I letve befe ktetót.

A társaság pénzÜgyi he|yzete stabilnak tekinthetó, a bevételek havi

rendszerességgel, de cik|ikusan képzódnek. Az e|só és negyedik negyedévben a

f tésdíjakbÓ| eredóen magasabb, a második és harmadik negyedévben

a|acsonyabb a bevéte|.
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II. A vÁI-lnlrozils ÁlrnlÁruos BEMUrnrÁsR

1. A válla|kozás a|apadatai

míiködési forma Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

tulaloonos ::jg.:lYí: yá.:::l!?ITar1T 
'g:^0^0:^Ílg.".yi1^...Lflnyt ter r., Kepvrseil: Kotovrcs Janos porgarmester)

törvényes képvise!ő Dr. Berecz János Tamás (7625 Pécs, Ignác utca 20.)

a vállalkozás pontos Szigetvár Távhő Szo|gá|tató Nonprofit Kor|áto|t
neve Fe|e|ősségű Társaság

a válla s rövidített Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.elneve
a válIa|kozás székhelye 7900 Szigetvár, Szent István |akóte|ep 7.

a válla|kozás te|ephelyei 79oo Szigetvár, Radován tér 3.

79oo Szigetvár, Zrínyi tér 3.

cégbejegyzés ideje zoto, szeptember 2t.
adószám 22945033-2-02

cégiegyzékszám 02-09-076277

fő tevékenység gőze||átás, |égkondicioná|ás

mel!éktevékenységek Nem veszé|yes hu||adék keze|ése

Veszé|yes hu| |adék gyűjtése

Saját tulajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása,
üzeme|tetése

Építményüzeme|tetés,

Yíz, gáz, fűtés és |égkondicioná|ó szere|és

e|érhetőségi adatok te|efon:73/4I3-o4L

fax:73/3L1-016

internet cím : www.szigetvaritavho.hu

e-mail : info@szigetvaritavho. hu

postacím: 7900 Szigetvár, Szent István |akóte|ep 7.

válIalkozás
könywizsgálója Kertai Mária (7623 Pécs, Madách u. 5/c)

fetügye|ő bizottság 5;]:lT 
János (7900 Szigetvár, Széchenyi utca L7.I,

Konko|y Gergő (7900 Szigetvár, Szent István
|akóte|ep 33. II. em. 7.)

Fazekas Róbert (7900 Szigetvár, Széchenyi utca
jogi képvisető Simon Ügyvédi Iroda (762L Pécs, Citrom utca 18.)
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2" A váIlalkozás ttirténete, riivid bemutatása

A Szigetvári Távhó Kft. 2010. szeptember 30-án a|aku|t meg jogutőd|ássa|' Az

a|apítás cé|ja, hogy a joge|ód Szigetvári Egészségr.igyi E||átő és Szo|gá|tatő Kft.

két tevékenysége a távhószo|gáltatás és az egészségÜgyi e||átás

szétvá|asztásra kerÜljon. A joge|ód társaság 2008. oktőber 15-én vette át a

szolgá|tatást.

A szo|gá|tatásainkat minden esetben a fogyasztők érdekeit szem e|ótt taftva

kívánjuk vé9ezni, torekedve a maximá|is mege|é9edettségre. A szo|9á|tatás

minóségének nove|ése érdekében fej|esztésre Van szÜkség minden terÜ|eten.

A vál|a|kozásunk o|yan tevékenységeket fo|ytat, ame|y a távhószo|gáltatásrő|

sző|ő 2006' évi XVIII. torvény, il|etve Szígetvár Város onkormányzati rende|ete

alapján a|ape||átási fe|adatkorbe tartozik, a fó tevékenység a város teru|etén a

távhó- és haszná|ati me|egvíz szo|gá|tatás biztosítása. Az Üzeme|tetést a már

meg|évó, elavult rendszeren kezdtÜk meg és végezzukje|en|eg is.

A koze|jovót érintó terveinkben szerepel a távhószoIgá|tatási rendszerek

fe|rijításának e|kezdése lehetséges pá|yázati források segítségéve|' A beruházás

befejezéséig |ehetóség szerint fo|yamatos e|végezzuk a szÜkséges karbantartási,

ilIetve kisebb mérték feIrijításokat, torekedve a szolgá|tatás minóségének

megórzésére.

Társaságunk az energiaszo|gá|tatőtő| vásáro|t hómennyiség áta|akítását kovetóen

távhó terme|ést és szo|gáltatást (szál|ítás, e|osztás, szabá|yozás) végez 872
|akás és 25 kozu|eti fogyasztő részére. A |egnagyobb fogyasztő a városi kőrházat

rjzeme|tetó SzigetvárMed Nonprofit Kft' Az osszes f tott |égtérfogat I37 904,3
m3, az éves hófe|használás 55 ooo GJ, a haszná|ati me|egvíz szolgá|tatás éves

mennyisége 42 000 m3.

Cé|kit zésÜnk a góztechno|őgia kivá|tása, az automatizá|tság fokának novelése.

A távhószo|gá|tatásban érintett fe|haszná|ők megfe|eló tájékoztatása érdekében,

va|amint a szo|gá|tatássa| kapcso|atos igények fogadására a távhószo|gá|tatő

Ü gyfélszo|9á |atot m kodtet.



Az ügyfé|szo|9á|at célja a közvet|en szemé|yes kapcso|at a felhasználók,

díjfizetők és a távhőszo|9á|tató között. FeIhaszná|ói elé9edettség e|érése

érdekében a fe|használói igényekhez igazított a működése.

Jövőbeni terveink között szerepe| az Ügyfé|szo|gá|at fej|esztése, modernizá|ása

az e|ektronikus ügykeze|és bevezetése, e|terjesztése.

III. MARKETTNG TERV

Í.. Agazati áttekintés

Magyarorszá9on a távhószoIgá|tatás, mint szoIgá|tatási forma nincs konny

he|yzetben. A gazdasá9i vá|ság nagymértékben érinti a szo|gáltatőkat,

esetunkben a gáz árát befolyáso|Ó gázo|aj és a fo|dgáz vi|ágpiaci árának a

vá|tozása, másrészt a lakosság reá|jovede|mének csokkenése.

A távhószo|gá|tatás, mint iparág a Szigetvári Távhó Nonprofit Kft. joge|ódjének

távhószolgá|tatási m kodési idejének kezdetétó|, 2008. oktőber 16.tő| már

országos szinten is defenzívába kerÜ|t. Az iparágat érintó fo|dgáz árának

fo|yamatos és drasztikus emeIkedése miatt a távhószo|9á|tatás kedvezót|en

megíté|és a|á kerÜ|t, mive| az energiahordoző árnovekedése azt vonta maga

után, hogy je|entósen eme|kedtek a szo|gá|tatási árak.

Ezen, kedvezótlen folyamat kihatásait igyekszik tompítani a Kormány á|ta|

korábban bevezetett távhó-támogatási rendszer.

A gázpiac nyitása, je|entós mértékbe megvá|toztatta a gáz árszerkezetet. A

szabadpiacon a|kupozíciÓba keru|tek a gázvásár|ők, koztuk a távhószo|gá|tatők

is. A piacnyitás kovetkezményeként a gázkereskedóknek már a tény|eges

igények fe|mérése aIapján ke|| pá|yázniuk a lakossági fogyasztőkat is e||átő

társaságok e| |átására'

A rnegnovekedett Eázáratí l|Ietve az e

SZo|gá |tatási d lja kat a kormá ny egy

kompenzálja a távhŐszo|gá|tatők nészére.

keru|t támogatás a|áo 3 L25 FI/GJ fajIagos

miatt kia la ku Io ma9asabb rnérték

uj tá mogatásl reRdszeren keresztÜ I

Ezen beIÜI a Iakossági hŐdíj egységára

tá rmogatási értéken.
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4. Versenytársak vizsgálata

A távhószolgá|tatás számára versenytársként az egyedi, Vagy tombf tést |ehet

megemlíteni. Ennek során á|ta|ában az épÜletben |épcsóházanként kívánnak

onál|Ó kazánházat |étesíteni a kozosségek. A torvényi és m szaki |ehetóség

fennálI a lakőkozosségek számára, hogy Ievá|janak a távhószo|9á|tatási

rendszerró|. Ilyen je||egií megkeresés mé9 nem érkezett. A tombf tés
kia|akításához je|entós osszeg beruházásokra lenne szÜkség, a
|akÓkozosségeknek nincs hozzá megfe|e|ó anyagi forrása, hiszen szinte minden

lépcsóházban e|óforduI egy-egy a társaságunk fe|é tetemes hátra|ékot fe|haImoző

i.jgyfé|.

5. Marketing mix

a) Promőciő

Társaságunk a Fe|haszná|ők korrekt tájékoztatása érdekében a je|en|eg minden

fogyasztÓt írásban értesít az eset|eges vá|tozásokrő|, aktuá|is teendókró|.

Fogyasztőink véleménye, e|égedettsége fontosak számunkra, ezért toreksztjnk a

szemé|yes kapcsolattartásra, a problémák rugalmas megoldására. Cé|kit zésrlnk,

hogy csokkentstik a már korábban kiaIaku|t szolgá|tatő, feIhasználő kozotti

távo|ságot. A szÜkséges karbantartási munkákbő| eredó szÜneteket a |ehetó

|egrovidebb idóre prÓbá|juk |eszorítani.

b) Disztribriciő

Vá||aIkozásunk Szigetvár három terÜletén végez hó- és me|egvíz-szo|gáltatást. A
szolgá|tatás értékesítése az 1970 évek végétól az 1990 évek e|ejéig tartő
idószakban kiépített távhószo|gá|tatási rendszeren torténik. A m kodés

te|ephe|yei a Szigetvár, Szent István |akÓte|ep 7,; Szigetvár, Radován tér 3.;

továbbá Szigetvár, Zríny itér 3. szám a|atti kazánházak, amelyek Szigetvár

Város Önkormányzatának tu|ajdonában vannak. Az ugyfé|szo|gá|ati iroda a

be|városban ta|álhatő a Sziget-Víz Kft-ve| kozos irodában így biztosított, hogy a

fogyasztÓk egy he|yen intézhetik Ügyeiket. A menedzsment irodái Szigetvár,
Szent István |akÓtelep 7. szám a|att kapnak he|yet.
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fe|használói kódok, i||etve je|szavak megadása után az Ügyfé| be|éphet

láthatja a számIa egyenIegét, befizetéseit, esetleges e|maradásait,

szám|aforgaIma a|aku|ását.

Cé|szerű és hasznos |enne az ügyfe|ek szemé|yes e|érhetőségét biztosító

adatbázis |étrehozása, természetesen a szemé|yiségi és adatkeze|ési e|őírások

betartása me||ett (mobi|te|efonszám, e-mail cím).

Ezá|taI csopottos SMS kÜ|dés, vaIamint eIektronikus IeveIezés formájában

|ehetne tájékoztatást ad ni (szá m laértesítés, fizetési felszó| ítás, stb. ).

2. Hátralékkezelés

Társaságunk a jeIentós vevói kint|évóség csokkentése érdekében hatékony

hátra|ékkeze|ési mődszereket a|kaImaz. Szorosan egyuttm kodÜnk a városban

m kodó csa|ádsegító és gyermekjő||éti szolgá|atta|. A fizetésképte|en, hátrányos,

nehéz anyagi he|yzetben |évó Ügyfe|eink részére nyrijt hataImas segítséget a

szo|gálat, A rendszeres egyuttm kodést kovetést kovetóen az onkormányzat a

család megsegítése érdekében átvá||a|ja a tartozásaik 7So/o-át, aminek

természetesen e|engedhetet|en fe|téte|e, hogy a fogyasztő a havi szám|áit, i||etve

a rész|etfizetési megá||apodásban rogzítésre kerÜló tor|esztéseket pontosan és

maradéktalanuI kiegyen|ítse társaságunk fe|é. Ez a mego|dás mind a

fogyasztőnak, mint pedig vá|lalatunk részére kedvezó. A kint|évóségÜnk csokken,

és az adősságkeze|és ideje a|att biztos bevéte| számíthatő ezen

kiegyen|ítésekból.

Cégtjnk jogi képvise|ójéve| napi kapcso|atban egyuttmÍíkodve zaj|ik a fogyasztők

megkeresése, hátra|ékainak Ügyintézése. Je|enIeg is foIyamatban Van

nagyságrendiIeg 30-40 tigyfél jogi Ügykeze|ése. A fizetéssel, Va9y egyéb

jovedelemme| rende|kezó vevóink esetében a Ieti|tások megkezdódtek. A

jovede|emme| nem rende|kezók esetében jelzálogjoggaI terheljuk ingat|anjaikat,

me|ynek árverezése után sor kerÜ|het az igényÜnk rendezésére. E|ófordu|t már

tobb esetben, hogy a fogyasztők ingÓságai keru|tek árverezésre, és így tudott a

kint|évósé9 csokkenni.

és

a
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- 1 fő részmunkaidős műszaki vezető

- -2főá||ásúkazánfűtő

- 3 főál|ású karbantartó

- 1 főá||ású vÍ||anyszere|ő

A hatékony költséggazdá|kodás miatt társaságunk nem tervez létszámbővítést.
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2. Eredménykimutatás tervezet

I. Ertékesítés nettő árbevétele (o1+o2) 242735
II" Aktivált saját te|jesítmények értéke (+o3+o4}

III. Egyéb bevételek 79625
Iv. AnyagjellegíÍ ráfordítások (05+06+ a7 +o8+o9) 265sOO
V" SzeméIyi je!|egíi ráfordítások (10+Í. 1+12} Srooo
VI. Értékcstikkenési leírás 15500
VII. Egyéb g'áfordítások 6600
A. Üzemi (tizleti) eredmény (I+II+ItrI.IV-V-VI.VII} 3760
vltrI- PénzligyE míiveletek bevétele
( 13+ 3.4+ 15+ !.6+ 17)
Ix" PénzÜgyl míiveletek ráfordítása
(18+19+2O+21) 8so
B' Pénziigyi nníÍveletek eredrnénye (\ffIr-Ix} -850
c. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B} 2910
X. R.endkívÜii bevéte|ek o
XI. Rendkívu|i náfordítások

D. RendkívtilE eredmény (x.xl) o
E. Adózás elótti eredmény (+c+D} 2910
XII. Adő.fizetési kotelezettség

F. Adőzott eredménv (+E.XEE} 29 í.o
G. MérleE szerinti eredmény (tr+22-23} 29L0

Árbevéte| és egyéb bevétel

A távhószo|gá|tatás szezoná|is jel|ege és az idójárás kiszámíthatat|ansága miatt a

bevéte|eket csak tervezni |ehet.

Az a|ábbi táb|ázatokban kívánjuk bemutatní a szo|gá|tatásbő| származő díjtéte|ek

kaIkuláciÓját és az egyéb bevéte|eket.
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La kosság i energ iaá rtá mogatás

Megnevezés mennyiség mértékegység egységár ossze9
Radován lakossági
fíÍtési hódíj 6 500 GJ

3
L25

20 3L2
500

Szent I. lakossági
fíitési h ödíi 15 800 ,4 1\5J

3
L25

49 375
000

Zrinyi lakossági
fíitési hödíj I 100 GJ

3
L25

3 437
s00

Radován lakosság 1 800 GJ 3
L25

5 625
000

Zrinyi Eakossás 280 GJ 3
n25

875
000

Osszesen! 25 480 GJ 312s 79 625 000

Fíitési aIapdíj

Megnevezés Imennyiség mértékegység egységár osszeg

Radovám Iakosság 28 B0r. lrn3 363,00 10 454 763

Radován nem
lakosság 49 !m3 426,00 20 874

Radorrár"l kÍ'iltim
kezelt 1 723 !m3 426,00 733 998

Szent E" lakosság 81 658 lm3 363,00 29 64L 854

Szent E- neÍTl
lakosság 786 im3 426,00 334 836

Szent tr. k[iltim
kezelt 16 184 lm3 426,00 6 894 384

Zriny; lakosság 6 525 lm3 363,00 ?. 368 575

Zrínyi nem
Iakosság 2 001 !m3 426,00 852 426

Kőrház 69 872 !m3
2 255

7r0,00 27 068 520

Osszesen: 207 599 !ms 78 370 230

L7



Fffités. h díj

MeEmevezés Í!xemmy!sés mméntékegysés esységán osszeg

Radovám Eakosság 6 500 G-l
3

183 uB0
20 694 700

R'adovám mem
lakossiág LCI GJ

4
I 37,30 41 373

Radove*m k[iiliin
kezelt 37CI LrJ

4
I 37,30 I 530 B0r.

Szent E" Bakossás r5 80CI GJ
3

]"83,BÜ
50 304 040

Szent fi" meBTE

Iakosság r40 GJ
4

L37,30 579 222

Szemt X. k ltim kezelt 15 700 GJ
4

l" 37,30 64 955 610

ZrínyB nakossás t 100 GJ
3

183,8G
3 502 180

ZrímyE a"lem lakosság 350 GJ
3

l-83,80
r. t 14 330

SsszesenB: 39S7& GJ s42 722 256

ffiMV alapdí$

Megnevezés ÍTrlemmy!sés rméntékesysés egvségán ttisszeg

Radovám lakossáE 6 9CI0 m3 100,40
692

760
Radovám B'Be

!akosság m3
l- 23 n00

R'adovám k{il{irn kezelt nn3 t23,00

Szemt $- Ba$<ossás 2V 00CI mr3
100 ,44

2 710
800

Szent 3. $Bem
lakosság 30 nl= 123,00

?

690

Szemt X' killÖtt &<eze!t 750 trn3
t 23,Ü0

92
250

ZnímyE Ea$<osság l. 1ÜÜ !^r"! 
3

t 00 o4Ü

Í].CI
44CI

ZnímyB mem Eakosság 230 BTr3
]" 23, Ü0

28
290

Osszesems ts6$[& 5 3 638 230

18



E.BMV hódís

MegíTewezés BTBenmyiség mértékesvség egvsegar tisszeg

Radovám lakossás 6 90CI mu 646,60
4 46L

540
Radovár"n nem
Iakosság m' 386,30

Radovám k{i lttir.l kezelt ím'
3860 30

Szemt $" Bakossás 27 000 m3 299,0 0
B 073

000
Szent g. íre$m
Iakosság 30 n"l 

u

386,30
11

589

Szent I. kiiltim kezelt 750 m3
37 L,00

278
250

Znínyi lakossás t r_CI0 trn3 646,60
7LL

260

ZrínyB mem lakosság 23CI nn3 386,30
88

E49
Osszesem: 36$rCI mB e3 624 488

HMV wízdí$

Megnevezés rRenmyiség nnértékegység egységán sszeÍN

Radovám Eakossás 6 900 rm3
532 ,20

3 672
r_80

Radovám nem
!akosság rn=

532 ,2A

Radován kiiltin kezelt tn3
532 ,20

Zrímyi |akosság I 100 rt'}3
532 ,20

585
424

ZnínyE rrem lakossás 23Ü mu
532 ,24

L22
406

Osszesel!: 8230 $m= 4 380 006

r9



A fenti táb|ázatokat az alábbiakban fog|a|juk ossze:

Megmevezés $T1enrry!sés mértékegység tisszeg
FiÍtési alapdíj 247 599 lmr 3 78 370 230
F{ÍtésE hódíj 39 97Ü n1\JJ L42 722 256
!-|MV alapdíj 36 CI10 m3 3 638 230
I"|Mv h{ídíj 36 Ü ].0 m3 13 624 488
HMV vízdíj I 230 rn3 4 380 006
Osszesem: 32V 8n9 242 735 210

Az egyéb bevéte|ek tervezéséné| a távhószo|gáltatőt< lakossági hó

értékesítésének tá mogatásáva I szá mo|tu n k.

Anyagje| leg íi ráfordítások

Megnevezés Ssseeg
GáZenergia 223 905 000
Ára r"n d íi I 000 000
Vízd'lj 5 5CI0 0CI0
Term á|víz 10 500 000
Karbantartási anyaqok 2 165 000
Üzemanyag koltség 500 000
Irodaszer 270 000
Anrya g ktiltség t5sszesert 250 840 000
Posta- és telefonko|tséq 500 000
Bérleti d,ljak 960 000
Karbantartási koltséq 5 500 000
Uqyvéd díi t 200 000
Konyvv ZSgá |ői d |j 700 000
Egyéb igénybe vett SZoIgáltatások 2 000 000
Igénybe wett szolsáltatásol<
tisszeserT Í.$ s60 ooo
F'|atősági d,rja k, iI |etékek 800 000
Ba n kkoltséq 3 000 000
EgYéb szolgá ltatások tlsszesem 3 800 000
Amya gjel leg íÍ ráfordításoEg
rÖsszeseÍT 265 50$ O00

A szoIgá|tatás ko|tségei, i||etve ráfordításai kozÜ| a Iegje|entósebb téteI az

anyagjel|eg ráfordítások, azon be|Ü| is a gázenergia ko|tsége.

Az anyagbeszerzés során torekszÜnk a minóségi|eg megfe|e|ó, de |ehetó|eg a

lega|acsonyabb áru termékek megta|á|ására.
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Az igénybevett szoIgá|tatások árainak emeIkedése á|ta|ában az inf|áció

mértékéve| arányos. A munkák speciá|is je||egére va|ó tekintette| a piac szűk,

nem nyí|ik |ehetőség a vá|tásra'

Személy! jellegü ráfordítások

Megnevezés Osszeg
tsérkoItség 23 938 000
Szerné|yi jel|egűÍ eqyéb klfizetések 600 000
Bérjá ru lékok 6 162 000
SzennéIyi l.el leg {i ráfondítások
{isszeserE 33. OO0 000

Létszámváltozás esetén keressÜk az átmeneti járu|ékmentesség |ehetöségét, a

munkahe|y megtartő támogatás igénybevéte|ével'

DoIgozői |étszámnovekedésseI nem számo|tunk, társaságunk rendelkezik a

m u n ka e|végzéséhez szu kséges sza kképzett h u má neróforrássa l.

Egyéb kii|tségek

Az értékcsokkenési |eírás osszege |ényegében nem vá|tozik' Je|en|eg is keressuk

a megfe|eló pá|yázati lehetóségeket, hogy a már e|avu|t távhószo|gá|tatási

rendszeren nagyobb felrijítási, beruházási munkákat e| tudjuk kezdeni,

3. Mér|eg tervezet

A" tsefektetett eszktizÖk 3"&0 065
g' Immaterlálls javak 16 586
trT" Tá!"gyi eszktiz.Ök 93 479
[rT- Befektetett pémziigvi eszktÖzÖk 0
B" Forqőeszkőztik 49 500
I" Készletek s
II. Ktivete!ések 42000
III' É!"tékpapírok $
lV" pénzeszktizt'k 7500
c" Aktív idóbeli elhatá!.o!ások 36000
ESZKOZOK OSSZESEN 195 s65
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A befektetett eszközök értéke csökken. Tervezéséné| nem számo|tunk nagyobb

beruházásokka| ' Az eszközök pót|ását, fe|újítását csak pá|yázati forrás

segítségével tudná n k megva|ósítani.

A követe|ések tervezéséné| a távhőszo|gá|tatás szezonaIitását vettük figye|embe.

A fogyasztóknak kiszám|ázott szám|ák decemberben mindig magasak. Számos

Ügyfél főként a karácsony miatt is - a szám|áját nem tudja időben

kiegyen|íteni, csak 1-2 hónapos csúszássa|.

II" Jegyzettu de nné be nem fÍzetett tóke
III" Tóketarta|ék

E. Hátrasonolt ktitelezettsé ek

Vá||alkozásunk je|en|eg is gmindent

ered ményét J.avítsa " A 2013 " évl uz|eti

Üzemi eredménnyeI tud3.a zárnÍ" Ennek

utá n is pozltív tud nna rad n i'

Szigetvá n, 20 13. februá r 28 
"

megtesz annak érdekében, hogy az

évet már je|entósebb mértékŰ pozitív

kovetkeztébenasajátatókerendezés

m. Saiát töke
I' Jeqvzett tŐke i s1 200

IV* EredménvtantaIék -16 358
V. Le kotott ta rta !é k
Vx. Ertéke|ési ta rta |ék
VxI" MérIeE Szerinti eredmén
E" eíéltarta!ékok
F" K{itelezettséqek r25 8[3

EI. I.|oss zú leiá rat ktitelezettséqek 80 813
tII. Rt5vld leiárat kt5telezettséqek 45 000
G' Fasszív idöbeli elhatáro!ások 32 000
FORRASOK OSSZESEN Í'95 565

Ügyvezeto
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