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A társaság 2011. február 21.-én alakult és nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 

működik.  

 

A társaság alapítói vagyona 500 000 Ft. A cég tulajdonosa Mogyoród Önkormányzata. 

Az ügyvezetői feladatokat Szőnyi Enikő Renáta (Budapest, Szikszó park 2.). 

 

A társaság fő tevékenységi köre:  

- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

 

A társaság kettős könyvviteli nyilvántartást vezet, eredményét összköltség eljárással mutatja 

ki.  

A beszámoló készítésének napja: 2015. március 28. 

 

Az alkalmazott értékelési eljárások, módszerek: 

 

- A Társaság betartotta a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket. 

- Az immateriális javakat bekerülési értéken tartja nyilván. 

- A tárgyi eszközöket beszerzési áron aktiválja. 

- A tárgyi eszközök értékcsökkenésénél a lineáris leírást alkalmazta, az elhasználódási időt,  

  pedig egyedileg állapította meg. 

- A 100 ezer forint alatti "kis értékű" tárgyi eszközöket költségként azonnal elszámolta. 

- A társaság a mérlegben szereplő vásárolt készleteit beszerzési áron, míg saját termelésű   

  készleteit közvetlen önköltségen szerepelteti. 

 

Mérlegtételek elemzése: 

 

1./ Eszközök elemzése: 

 

A tárgyi eszközök között az értékét növelte a vásárolt traktor, munkagép, fűkasza, ágaprító és 

egyéb eszközök értéke; és csökkentette a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege.  

Továbbá növelte a tárgyi eszközök értékét a vagyonkezelésbe átvett eszközök könyvszerinti 

értéke a sporttelephez kapcsolódó ingatlanok értéke, amellyel szemben növekedett a hosszú 

lejáratú kötelezettségek értéke. 

 

A tárgyi eszközök nettó állománya 181.942 e Ft- tal nőtt. 

Befektetett pénzügyi eszközzel a társaság nem rendelkezett. 

 

A bruttó érték alakulása e Ft-ban: 

 

 Immateriális 

javak 

Ingatlanok Műszaki 

berendezés, gép 

Egyéb berendezés 

Nyitó 36 0 3717 2267 

 

Növekedés 27 183534 

 

20485 868 

Csökkenés 0   0 

Záró 63 183534 24202 3135 
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A társaságnak 2014 évben készletállományi értéke 1.049 e Ft volt. 

 

A Követelések értéke 13.506 e Ft, amely a vevőkkel szembeni követelés, munkavállalók 

tartozása és az egyéb adónemeken jelentkező túlfizetés összegéből adódik.  

 

Értékpapír állománya a társaságnak 2014 évben nem volt. 

 

Pénzeszközeinek értéke 6.249 e Ft. 

 

Az aktív időbeli elhatárolás mérlegsoron 2.583 e Ft összeg szerepel. 

 

2./ Források elemzése: 

 

A társaság jegyzett tőkéje 3.000 e Ft. 

 

Az eredménytartalék mérlegsoron érték 8.849 előző évi nyereség szerepel. 

Az alapító a veszteség rendezésére 2012-ben 2.935 e Ft fizetett be a lekötött tartalékba. 

 

A tárgyévi mérleg szerinti eredmény 12.199 e Ft nyereség volt. 

 

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek: 

A kötelezettségek értéke 170.653 e Ft, ebből hosszú lejáratú kötelezettség a vagyonkezelésbe 

átvett eszközök könyv szerinti értéke 158.987 e Ft volt. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 11.666 e Ft, amely a szállítói kötelezettségek értékét, a 

december havi bért, annak járulékait tartalmazza. 

 

A passzív időbeli elhatárolások állománya 11.344 e Ft, amely a 2014. évet terhelő költségek 

összegét tartalmazza (gáz, villany, könyvelési díj és telefonköltség). 

 

Eredménykimutatás elemzése: 

 

Az értékesítés nettó árbevétele 103.033 e Ft volt a tárgy évben. 

 

A társaság tevékenységét a Mogyoródi Önkormányzattal kötött közhasznúsági szerződés 

alapján végzi. A közhasznú tevékenységében ellátja a sporttevékenység elősegítése érdekében 

sportterem, sportpálya biztosítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások végzése. 

Közforgalom számára megnyitott út, híd alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, zöld területek kezelése, települési, köztisztasági 

feladatok ellátásában közreműködés, iskolai étkeztetés biztosítása.  

 

A közhasznúsági feladatok mellet kisebb mértékű vállalkozási tevékenységet végez. A 

közhasznúsági tevékenység mértéke 84 %. 

 

Egyéb bevétele 118.578 e Ft volt a társaságnak 2014 évben, amely a Mogyoródi 

Önkormányzat támogatásának értékét is tartalmazza. 
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Az aktivált saját teljesítmények értékével a társaság nem rendelkezett. 

 

Legjelentősebb költsége az anyagjellegű ráfordítások értékében az anyagköltség értéke.  

 

A személyi jellegű ráfordítások értékében a dolgozók bérköltségét, TB járulékát számolta el a 

cég. 

 - Bérköltség         65.327 e Ft 

 - Személyi jellegű egyéb kifizetések           274 e Ft 

 - Bérjárulékok         13.571 e Ft 

 

A személyi jellegű ráfordításai között elszámolásra kerültek az alábbi jelentősebb költségek: 

 - munkába járás költsége        90 e Ft 

 - természetbeni juttatás terhelő adó                    16 e Ft 

 - munkáltatói táppénz hozzájárulás     168 e Ft 

 

A költségei között a befektetett eszközökre 3.544 e Ft értékcsökkenést számolt el a cég. 

 

Az Egyéb ráfordítások értéke 7.782 e Ft volt, amely a vissza nem igényelhető ÁFA értékét és 

a helyi adókat tartalmazza. 

 

A társaság üzemi tevékenységének eredménye  12.418 e Ft. 

 

A pénzügyi műveletek eredménye 2 e Ft, amely a kapott kamatok. 

A társaság szokásos vállalkozási eredménye  12.420 e Ft. 

Az adózás előtti eredmény 12.420 e Ft nyereség. 

 

A vállalkozásnak 2014-ben társasági adófizetési kötelezettsége 221 e Ft keletkezett. 

A társaság adózott eredménye 12.199 e Ft volt 2014.-ben.  

 

A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye 12.199 e Ft.  

 

A társaság vállalkozási és közhasznú tevékenységének eredménye az alábbi: 

  

2014.12.31 

VÁLLALKOZÁSI 

TEV. 

2014.12.31 

KÖZHASZNÚ 

TEV. 

2014.12.31 

ÖSSZESEN. 

Nettó árbevétel 35.083 67.950 103.033 

Egyéb bevétel 6 118.572 118.578 

Aktivált saját t. értéke 0 0 0 

Anyagjellegű ráfordítások 33.113 85.582 118.695 

anyagköltség 2.611 51.412 54.023 

eladott áruk /szolg.beszerzési értéke 22.647 5.992 28.639 

igénybe vett szolgáltatás 7.638 26.838 34.476 

egyéb a. költség 217 1.340 1.557 

Személyi jell. Ráfordítások 761 78.411 79.172 

Értékcsökkenési leírás 77 3.467 3.544 

Egyéb ráfordítások 225 7.557 7.782 

Üzemi eredmény 
 

913 11.505 12.418 
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Pénzügyi eredmény 0 2 2 

Pénzügyi műveletek bevétele 0 2 2 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 

Szokásos Váll. Eredmény 913 11.507 12.420 

Rendkívüli eredmény 0 0                             0 

Rendkívüli műveletek bevétele                               0                             0                             0 

Rendkívüli műveletek ráfordításai 0 0                             0 

Adózás előtti eredmény 913 11.507 12.420 

Adófizetési kötelezettség 221 0                         221 

Adózott eredmény 692 11.507 12.199 

 

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói: 

 

       Előző év  Tárgy év 

 

1./ Saját tőke aránya     53,93 %  12,91 % 

     (Saját tőke / Összes forrás) 

 

2./ Tőkeszerkezeti mutató:    57,17 %  632,45 % 

      (Kötelezettségek / Saját tőke) 

 

 

3./ Befektetett eszközök fedezettsége:  335,81 %  14,54 % 

      (Saját tőke / Befektetett eszközök) 

 

4./ Befektetett eszközök aránya:   16,06 %  88,81 % 

      (Befektetett eszköz / Összes eszköz) 

 

A saját tőke aránya 12,91 %-ot képvisel az összes forrásból, romlott a kötelezettségek 

növekedése következtében. 

 

A tőkeszerkezeti mutató értéke 632,45 %, amelyből azt láthatjuk, hogy a kötelezettségek 

mértéke (a vagyonkezelésre átvett eszközök értéke miatt) jelentősen növekedett a saját 

forráshoz képest.  

 

A „befektetett eszközök fedezettsége” mutató esetében általánosan a mutató 1 feletti értéke 

elfogadott, tehát a saját tőke értéke legalább egyszer fedezze a befektetett eszközök 

állományát. Ezt az elvárást a cég nem teljesítette. 

  

A „befektetett eszközök aránya” mutatóból azt láthatjuk, hogy a társaság összes eszközén 

belül 88,81 %-ot képviselnek a befektetett eszközök.  

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a társaság tőkeerőssége megfelelő. 

 

Pénzügyi helyzet mutatószámai: 

 

1./ Likviditási mutató:    248,50 %  12,19 % 

     (Forgóeszközök / Kötelezettsége) 

 

2./ Rövid távú likviditás:                 248,50 %  178,33 % 
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     (Forgóeszköz / Rövid lej. kötelezettség) 

 

A rövid távú likviditási mutató értéke pozitívabb likviditási helyzetet mutat. 

 

Tájékoztató adatok: 

 

A társaságnak kötelezettsége a tagokkal szemben nem keletkezett. 

 

A társaságnak 36 fő alkalmazottja volt, részükre összesen 65.327 e Ft, bérköltség került 2014. 

évben kifizetésre. 

 

Szőnyi Enikő Renáta a társaság ügyvezetője munkaviszony keretében látta el feladatát.  

 

Kölcsönt a társaság nem nyújtott tagjainak és alkalmazottainak. 

 

A társaság részesedéssel más társaságban nem rendelkezik. 

 

A társaságnál tárgyévben kutatás - kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költségek nem merültek 

fel. 

 

A KFT 2013. évben környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem 

rendelkezett. 

A mérlegbeszámolót készítette: a Mobilitás ’98 Kft (2100. Gödöllő, Petőfi tér 11.) Hóka 

Zoltán regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 130816). 

 

A társaság mérlegbeszámolóját a számviteli törvény előírásai szerint a Ribling Ferenc ( 1031 

Budapest, Kazal u. 103.), (004142 kamarai tagsági száma) bejegyzett könyvvizsgáló a nemzeti 

standardok alapján ellenőrizte. A könyvvizsgáló más megbízatást nem kapott 2014-ben. 
 

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét 

stabilizálja, piacát növelje, és az elkövetkezendő években nyereségesen működjön 

tovább.  

 

 

 

MOGYORÓD, 2015-03-28 

 

 

       

Szőnyi Enikő Renáta 

                                                                                                  ügyvezető      

  

 

 

 

 

 

 


