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I. Általános tájékoztató adatok 

 

 

Név: Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Cím: 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. 

 

Telephely: 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. 

 

Adószám: 22608912-2-07 

 

Cégjegyzék szám: Cg. 07-09-018111 

 

Statisztikai szám: 22608912-9311-113-07 

 

Fő tevékenység: Sportlétesítmény üzemeltetése 

 

Tulajdonos: Csákvár Nagyközség Önkormányzata (100%) 

 

Bankszámla: 58300031-14001839 Vértes Takarékszövetkezet 

 

Könyvvezetés: Kettős könyvelés 

 

Beszámoló: Egyszerűsített Éves beszámoló Közhasznúsági jelentéssel 

 Eredménykimutatás „A” összköltség eljárással 

 

Alakulás: 2010-ben 

  

Mérlegforduló nap: 2011.12.31. 

 

Beszámolót összeállította: Kántorné Szarka Veronika 

 Cím: 8083 Csákvár, Hunyadi u. 33. 

 Szül.: Székesfehérvár, 1981.03.19. 

 An: Halász Zsuzsanna 

 Regisztrációs száma: 169141 

 

Beszámolót aláíró:                  Név: Wilmek Ferenc 

 Beosztás: ügyvezető 

 Lakcím: 2840 Oroszlány, Táncsics u. 8. 

 

Könyvvizsgáló: SONYC Kft. 

 Cím: 8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64. 

 Könyv.ny.szám:000500  

 Vágvölgyi László 

 Bejegyzett könyvvizsgáló 

 Könyvvizsgálói tags. ig.sz: 000442 

 Könyvvizsgálati díj: 262.000 Ft/ év 
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II. Tevékenység bemutatása 

 

A Nonprofit Kft. döntése alapján, nemcsak önkormányzati és magánszemélyek támogatásából 

kívánja fenntartani magát, hanem saját erőből történő gazdálkodással is. Ennek érdekében a 

sportlétesítményt szabadidős elfoglaltság tekintetében hasznosítja. Sportolóknak adja bérbe, 

amikor nem az önkormányzat hasznosítja. 

 

 
III. A számviteli politika főbb előírásainak bemutatása 

 

A Számvitelről szóló 2000.év C törvény felhatalmazása alapján a 224/2000 (XII.19.) 

kormányrendelet tartalmazza –többek között- a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait. 

A törvényi előírások alapján a Kft. Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állít össze, 

melynek részei: 

- mérleg 

- eredménykimutatás 

- közhasznú eredménykimutatás 

- kiegészítő melléklet 

- közhasznúsági jelentés 

A kettős könyvvezetés során a közhasznú egyéb szervezetekre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően a bevételek és a közvetlen költségek megbontásra kerülnek aszerint, hogy a 

közhasznú vagy a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak. A közvetett költségek a 

közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételének arányában kerülnek megosztásra. 

A beszámolót „A” változat összköltség eljárással készítjük, ehhez igazodóan kettős 

könyvvezetés keretében rögzítjük a gazdasági eseményeket.  

A mérleg fordulónapja a tárgyéve december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet 

követő év április 30. 

 

Az értékeléseket a törvényeknek megfelelően –egyedi- értékelés alapján végzi, nincs a 

számviteli törvénytől eltérő értékelési mód. 

 

A számviteli törvény a beszámoló elkészítésénél és a könyvvezetésnél kötelezővé teszi a 

számviteli alapelvek betartását. Az alapelvek érvényesítése a megbízható és valós összkép 

bizonyítását szolgálja. 

 

Alkalmazott értékelési eljárások: 

 

Az eszközök bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekébe 

az üzembe helyezésig, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. 

 

Könyv szerinti érték: az eszközök és források könyv szerinti értékkel kerülnek a mérlegbe. Az 

immateriális javak és tárgyi eszközök a könyv szerinti érték megegyezik a bekerülési érték és 

az elszámolt értékcsökkenés a terv szerinti és terven felüli valamint a visszaírás összegének 

különbözetével. 

 

Értékvesztés: a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 

nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el, ha a rendelkezésre álló információk 

alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti 

különbözet veszteségjellegű és tartósnak mutatkozik. 
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Külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek: a külföldi pénzértékre szóló 

követeléseket és kötelezettségeket érintő tételek esetében a teljesítés napjára vonatkozó MNB 

árfolyam alapján számított forintértéken vesszük nyilvántartásba. Az üzleti év során lezárult 

ügyletek árfolyam különbözetét és pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, illetve egyéb 

bevételei között számoljuk el. 

Céltartalék képzés: céltartalék képzés során a számviteli törvény előírásait vesszük 

figyelembe. 

 

Időbeli elhatárolás: időbeli elhatárolásként azokat a gazdasági eseményeket kell az adott 

időszak bevételei és költségei között megosztani, amelyek két vagy több naptári évet 

érintenek. A több időszakra kiható értékeket tartalmazó bizonylatokat és számításokat mindig 

egyedileg kell kezelni.  

 
IV. Amortizáció 

 

A Nonprofit Kft. az eszközök amortizációját a számviteli alapelveknek és a Társasági 

adótörvény előírásainak figyelembe vételével határozza meg. Az egyes eszközökre vonatkozó 

értékcsökkenés, azonos a két törvény előírásai szerint. 

 

Az amortizációt lineáris módszerrel állapítjuk meg, alapja a bruttó érték. A kis értékű -

100.000 Ft alatti – eszközöket a társaság egy összegben leírja. 

 
V. A mérleg tételeinek értékelése 

 

1.Befektetett eszközök 

 

A befektetett eszközök jelen pillanatban 1.504e Ft értéket mutatnak. 

 

2011-es évben 2db fűnyíró gépet vásároltunk, mert a régieket sokat kell javítani és nem 

üzembiztosak. A füves pályák nagysága miatt, nagy teljesítményű fűnyíró gépre volt szükség. 

Másik beruházásunk a KEOP pályázatban nyert komposztáló ládák beszerzése volt, ami a 

lakosság számára került kiosztásra. 

 
2. Forgóeszközök 

 

A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a társaság tevékenységét nem 

tartósan szolgáló követeléseket, valamint a pénzeszközöket kell kimutatni. A Kft.-nek 

2011.12.31-én nincs készlete. 

 

3. Követelések: 

 

A Nonprofit  Kft. követeléseinek összege: 411e Ft. 

Vevői követeléssel nem rendelkezünk. Egyéb követeléseink: 411e Ft, melyben adó 

túlfizetések és a KEOP pályázat következő évben kifizetendő összege található. 
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4. Pénzeszközök 

 

A Vértesi Takarékszövetkezet Csákvári kirendeltségénél vezeti folyószámláját a Kft. 

 

A pénzeszközök záró állománya 2011.12.31-én: 

 

 Pénztár: 165 e Ft 

 Bank: 1016 e Ft 
  

 Összesen:  1.181 e Ft 

 

5. Aktív időbeli elhatárolás 

 

Az aktív időbeli elhatárolás számlán kimutatott 19e Ft a 2012-ben kiszámlázott, de 2011 évet 

érintő bérleti díj bevételéből és weboldal bérleti díjából adódik. 

 
6. Saját tőke 

 

A saját tőke összege a következőkből áll: 

Jegyzett tőkéje 500e Ft, ami teljes egészében a cég rendelkezésére áll. 

Eredménytartalék:  1.214e Ft 

Mérleg szerinti eredmény:  -79e Ft 

 
7. Mérleg szerinti eredmény alakulása 
 

A tárgyévi vállalkozási eredmény:  -375e Ft 

A tárgyévi közhasznú eredmény:      296e Ft  

              

8. Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Kft.nek hosszúlejáratú kötelezettsége 2011.12.31-én 

nincs. 

 
9. Rövid lejáratú kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettsége között az alábbi tételek 

szerepelnek: 

 

Szállítói tartozások: 696e Ft 

Egyéb rövid lej.köt: 637e Ft 

Összesen: 1.333e Ft 

 

A Kft. a kötelezettségeit mindig kiegyenlíti, peresített kötelezettsége nincs. Az egyéb 

kötelezettségek között a 2012. 01.12-én esedékes járulékfizetések találhatók nagyobb részt. 

 
10. Passzív időbeli elhatárolások: 2011.12.31-én az elhatárolások összege: 147e Ft. Itt a 

mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő, de 2012-ben kiszámlázott költségek kerültek 

elszámolásra (telefon költség, vízdíjak, könyvvizsgálati díj).  
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VI. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

 

1. Árbevétel:  
 

Az összes bevétel alakulása: 

  

2011 -ben:          33.359 e Ft 

 

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 30.705e Ft 

Összes vállalkozási tevékenység bevétele: 2.654e Ft 

 

Az összes bevétel megosztása: 

Közhasznú tevékenységé: 

-támogatás helyi önkormányzattól: 23.700e Ft 

-egyéb:  1.877e Ft 

-Pályázati úton nyert támogatás: 5.128eFt 

Vállalkozási tevékenységé: 

-bérleti díj:  2.646e Ft 

-nevezési díj:  8e Ft 

 
2. Költségek:  

 

Közhasznú tevékenység költségei: 

Anyagjellegű ktg.:   12.991e Ft 

Személyi jellegű ráfordítás:   13.308e Ft 

Értékcsökkenés:   4.076e Ft 

Egyéb ráfordítás:   34e Ft 

Összesen:   30.409e Ft 

 

Vállalkozási tevékenység költségei: 

Anyagjellegű ktg.:   2.923e Ft 

Értékcsökkenés:   71e Ft 

Egyéb ráfordítás:   35e Ft 

Összesen:   3.029e Ft 

 

 
3. Pénzügy műveletek eredménye: 

  

Pénzügyi műveletek bevételei: 3e Ft, ami kamatbevétel volt bankintézet részéről.  

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 Ft.  

 

A pénzügyi műveletek eredménye:   3e Ft 
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4. Rendkívüli eredmény: 

 

A Kft.-nek rendkívüli eredménye 3.204e Ft, amely a KEOP pályázaton nyert komposztáló 

ládák beszerzésére nyert összeg. 

 
5. Eredmény: 

 

Közhasznú eredmény: 296e Ft 

Vállalkozási eredmény: -375e Ft 

Összes eredmény: -79e Ft 

                                        
6. Adózás előtti eredmény: 

 

Társasági adóalap növelő tételek:  

számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege (270e Ft),  

reprezentáció költsége (33e Ft),  

rendező tételek (52e Ft). 

Társasági adóalap csökkentő tételek:  

társasági adó szerinti értékcsökkenés összege (270e Ft). 

 

Tekintettel arra, hogy a Kft-nek TAO kötelezettsége nem keletkezett, a 2011 évi mérleg 

szerinti eredmény -79e Ft. 

 
7. Személyi jellegű ráfordítások megoszlása: 
 

Személyi jellegű ráfordítások 2011.év 

Bérköltség: 9.555 e Ft 

ebből: ügyvezetés 2.520 e Ft 

 tiszteletdíjak 0 e Ft 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.099 e Ft 

Bérjárulékok    2.654 e Ft 

 

2011-ben az átlagos statisztikai létszám 7  fő volt a Kft-nél. Ebből fizikai dolgozó 6 fő,  és 1 

fő ügyvezetés.  

 

 

8.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet 

 

 

8.1. Vagyoni helyzet értékelése 

 

Saját tőke aránya = saját tőke : mérlegfőösszeg 
 

      1.635 : 3.115 =  52,49 % 

 

Kötelezettségek aránya = kötelezettségek : mérlegfőösszeg 
 

     1.333 : 3.115 = 42,79 % 
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Saját tőke növekedése mutató = mérleg szerinti eredmény : jegyzett tőke 
 

   -79 : 500 = -15,8 % 

 

Fedezet foka mutató = ( saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) : befektetett eszközök  
 

                     ( 1.635 + 0 ) : 1.504 = 108,71 % 

 

 

 
8.2. Pénzügyi helyzet értékelése 

 

Likvid I. = forgóeszközök : rövid lejáratú kötelezettségek  
 

               1.592 : 1.333 = 1,194 

 

Likvid II. = (forgóeszközök - készletek) : rövid lejáratú kötelezettségek 
 

          ( 1.592 – 0 ) : 1.333 = 1,194 

 

Likvid III. = pénzeszközök : rövid lejáratú kötelezettségek  
 

                    1.181 : 1.333 = 0,886 

      
8.3. Jövedelmezőségi helyzet értékelése  

 

Tekintettel arra, hogy a Kft. 2011 évi gazdálkodása veszteséges volt a jövedelmezőségi 

mutatók nem értelmezhetőek. 

 

 

 

 

 

Csákvár, 2012. május 2. 

 

 

 

 

 

        Wilmek Ferenc 

               Ügyvezető 


