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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A beszámoló közreműködői 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más 
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.2. Beszámoló választott formája és típusa 

A SZTSZ a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A SZTSZ az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze. 

2.3. Üzleti jelentés 
Nem készül 

2.4. Jelentős összegű hibák  nem voltak. 

2.5. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.6. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

  ESZKÖZÖK (aktívák)       
A. Befektetett eszközök 13 599 10 407 -3 192 
A.I. Immateriális javak 0 0 0 
A.II. Tárgyi eszközök 13 599 10 407 -3 192 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 
B. Forgóeszközök 9 120 4 717 -4 403 
B.I. Készletek 0 0 0 
B.II. Követelések 0 0 0 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 9 120 4 717 -4 403 
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 22 719 15 124 -7 595 
  FORRÁSOK (passzívák)       

D. Saját tőke 17 059 11 335 -5 724 
D.I. Jegyzett tőke 0 0 0 
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 
D.III. Tőketartalék 0 0 0 
D.IV. Eredménytartalék 11 322 17 127 5 805 
D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
D.VII. Adózott eredmény 5 737 -5 792 -11 529 

E. Céltartalékok 0 0 0 
F. Kötelezettségek 5 660 3 789 -1 871 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 244 3 392 -1 852 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 416 397 -19 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 22 719 15 124 -7 595 
 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0,00 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0,00 
III. Egyéb bevételek 69 432 27 885 -59,84 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 54 856 27 841 -49,25 
V. Személyi jellegű ráfordítások 6 371 2 009 -68,47 
VI. Értékcsökkenési leírás 2 468 3 742 51,62 
VII. Egyéb ráfordítások 0 85 100,00 
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 5 737 -5 792 -200,96 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0,00 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0,00 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0,00 
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 737 -5 792 -200,96 
X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,00 
D. ADÓZOTT EREDMÉNY 5 737 -5 792 -200,96 
 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
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Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 59,86 68,81 
   Immateriális javak 0,00 0,00 
   Tárgyi eszközök 59,86 68,81 
   Befektetett pénzügyi eszközök 0,00 0,00 

Forgóeszközök 40,14 31,19 
   Készletek 0,00 0,00 

   Követelések 0,00 0,00 
   Értékpapírok 0,00 0,00 

   Pénzeszközök 40,14 31,19 
Aktív időbeli elhatárolások 0,00 0,00 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,00 100,00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 125,4 %-ban, a tárgyévben 108,9 %-
ban fedezte. 

A saját tőke az előző évhez képest 5 724 EFt értékkel, 33,6 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A SZTSZ saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 75,1 %, a tárgyévben 74,9 %. A 
gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 33,2 %-át, a tárgyévben 33,4 %-át tették ki. A 
tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

A SZTSZ kötelezettségei az előző évhez képest 1 871 EFt értékkel, 33,1 %-kal csökkentek. Ezen belül 
a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 7,3 %-ról 10,5 %-ra nőtt. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
A pénzeszközök állománya 4 403 EFt értékkel, 48,3 %-kal csökkent. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 21.92, 
a tárgyévben 11,88 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 40,1 %, a 
tárgyévben 31,2 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 1.61, a tárgyévben 1,24 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 
a kötelezettségeket. 

3.5. Jövedelmezőség 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 69 432 EFt, a tárgyévben 
27 885 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 41 547 EFt értékkel, 59,8 %-kal csökkent. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az 
árbevétel az előző évhez képest nem változott. 

A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt. 

Az adózott eredmény az előző évben 5 737 EFt, a tárgyévben -5 792 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 11 529 EFt értékkel csökkent. 
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. 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 SZTSZ a tárgyidőszakban nem élt. 

4.3. Befektetett eszközök 

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 

A SZTSZ a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 

4.4. Forgóeszközök 

Követelések alakulása 

A fordulónapon  követelés nem állt fenn, így nyilvántartott értékvesztés sem szerepel a mérlegben. 

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 

4.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

A mérlegben bevétel aktív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások sem az előző évben, sem 
a tárgyévben nem szerepelnek. 

Halasztott ráfordítások 

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepelnek. 

4.6. Saját tőke 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A SZTSZ beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

Lekötött tartalék jogcímei 
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A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A SZTSZ a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

4.7. Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre 

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.8. Kötelezettségek 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással 
szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

4.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 

Elhatárolt költségek, ráfordítások 

A mérlegben költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel. 

Halasztott bevételek 

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepel. 

Átengedett befektetett eszközök bevétele 

A SZTSZ befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem 
engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Összehasonlíthatóság 

Adófizetési kötelezettség változása 

A SZTSZ adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem 
történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót 
kívánna. 

5.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A SZTSZ bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
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Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 0,0 0 0,0 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0,0 0 0,0 

Egyéb bevételek 69 432 100,0 27 885 100,0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0,0 0 0,0 

Bevételek összesen 69 432 100,0 27 885 100,0 
 

Árbevétel tevékenységenként 

A SZTSZ a beszámolási időszakban árbevételt nem realizált. 

Export árbevétel bemutatása 

A SZTSZ a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

5.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A SZTSZ ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 54 856 86,1 27 841 82,6 

Személyi jellegű ráfordítások 6 371 10,0 2 009 6,0 

Értékcsökkenési leírás 2 468 3,9 3 742 11,1 

Egyéb ráfordítások 0 0,0 85 0,3 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0,0 0 0,0 

Ráfordítások összesen 63 695 100,0 33 677 100,0 
 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 54 856 86,1 27 841 82,9 

Személyi jellegű ráfordítások 6 371 10,0 2 009 6,0 

Értékcsökkenési leírás 2 468 3,9 3 742 11,1 

Költségnemek összesen 63 695 100,0 33 592 100,0 
 

5.5. Adófizetési kötelezettség nincs 
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6. Tájékoz tató adatok 

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A SZTSZ könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem 
előírás. 

6.2. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A SZTSZ a tárgyévben  1fő munkavállalót foglalkoztatott. 

6.3. Környezetvédelem 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 


