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Tárgy: Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kit 2019. évi beszámolója

HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése alapján Felgyő Községi Önkormányzat
Potgármestereként a Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját az 1.
melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kit
3.! Irattár

Felgyő. 2020. május 26.
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Felgvői Községfejleztö Nonprofit Kft.
Adószám: 24708001-2-06
Cégegyzék szám: 06-09-020531

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege “A” változat
A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

1 000HUF Előző év lúrgyév

A. Befektetett eszközök 47 358 5t) 392

AJ. Immateriális javak 115 98

Ali. Tárgyi eszközök 47 243 50 294

A III Befektetett penzugyi ezkozok O O

B. foigóeszközök 5 298 2 333

B.I. Készletek 565 838

3 II koveteleek 2 393 1 274

B III Ertekpaptrok O O

B.IV. Pénzeszközök 2 340 221

C. Aktív időbeli elhatárolások 179 383

ESZKOZOK (KTI\ kK) OZLSEN 2 83 3 lf)8

D Sajattoke 44930 44294

DI Jegyzett toke 21 00 21 O0

DII. Jegyzett. de még be nem fizetett tőke (-) O O

DIII. Tőketartalék O 36 489

DIV. Eredménytartalék -14 025 -13 058

D V Lekotott tartalek 36 488 O

D VI Ertekelesi tartalek O O

DVII. Adózott eredmény 967 - 637

E. Céltartalékok O O

F. Kötelezettségek I 991 3 518

FI. Hátrasorolt kötelezettségek O O

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek O O

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 991 3 518

G. Passzív időbeli elhatárolások 5 914 5 296

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESE1 52 835 53 108



Adószám: 24708001-2-06
Cégbíróság: SzegediTörvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 06-09-020531

_______

Felgvő Községfejlesztő Nonprofit Korlátolt_Felelősségű Társaság

6645 Felvő. Tanya tanya II 52

Egyszerűsített éves beszámoló eredniényldmutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. -2019. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: üzleti évet záró

Fe1vő. 2020. május 11.



Feigvői Községfej lesztci Nonprofit Kft.
Mószám: 24708001-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-02053 I

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

1000HUF Előző cv Tárevév

I. Értékesítés nettó árbevétele 21157 28 536

II. Aktivált saját teljesítmények értéke O 0

111. Eoyéb bevételek I 636 3 665

IV An\ag)el legu I aforditasok 11 798 16 I

V. Személyi jellegű ráfordítások 7301 ]3 446

VI Ertekcsokkenesi leiras 2 109 2 2a4

VII Egyeb rafoiditasok 618 1 080

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 967 -

(I4-H-II1 Í\ \ -\ I \ II sor)

VIII Penzugi mueletek bevetelei O O

IX Penzug)i mueletek iafoiditasai O 48

B. PÉNZCICYÍ MŰ\’ELET[K EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) O -48

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A+B) 967 - 579

X. Adófizetési kötelezettség O 58

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (-4-C-X) 967 - 637



Adószám: 24708001-2-06
Cégbíróság: SzegediTörvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 06-09-020531

Felgyő Községfejlesztő Nonprofit_Korlátolt_Felelősségű Társaság

6645 Fe1yő. Tanya tanya 11/52

Kiegészítő melléklet

2019.

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019.január 01, -2019. december 31.

Felgyől KőzégrejIes1
Nonprofit Kft

6645 FogyŐ konilot tanya 52.
Adoszám; 247G5O1.2JJ5

Srnkszám
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A FeI’ő Községfejlesztő Nonprott Kft. 2013. évben alakult. Létrehozásának célja meghatározott közfeladatok
(közösségi kulturális harvományok ápolása.lakosság életmódjának javítása.önszerveződéseinek
támogatásaegészséges életmód és szabadidősport fehételeínek metrteremtése) ellátása, valamint közvetve vagy
közvetlenül azok teljesítésének elősegítése.
Gazdasági-vállalkozás a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja Fel. azt az alapító okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A kön vek vezetése magyar foriitban történik. a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban
kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kft. kialakított
számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem
merült Fel.

2.3. A számviteli poHtika tárgyévi változása

A tárgyévben a Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kit számviteli politíkájában olyan változás nem történt,
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számvíteH rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők
teendő Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy ti. évente

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor

Céltartalék képzés és megszüntetése évente

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolúsa évente

Kerek1tL] kulonbozetek ekz imolaa e ente

Értékhelveshitések elszámolása évente

Éves elszámolású adók elöírásn évente

Analitika-főkönvv egyeztetése negvedévente

Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Felgvói Községfejlesztő T\onprolit Kft. Kiegészitó melléklet



A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves
beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző Üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eijárás.

A Feigvői Községfejlesztő Nonprofit Kit az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A
váttozatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 30. naptári nap. A megbízható és valós kép
bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre. az üzleti évet és a korábbi
éveket érintő. ezen időszakban ismertté vált gazdasági események. információk. körülmények hatásait a tárgvévi
beszámoló tartalmazza.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt. egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása. ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között. hanem elkülönítetten. előző
évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Ameimyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős
összegnek a 100 EFt-ot, vagy emek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző Üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Ameirnyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot. vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pén2értékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek. -

kivéve a beszámoló devizanemért vásárolt valutát, devizát -

valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett
kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásamak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata. ebből adódó
élettartama. fizikai és erkölcsi avulása. az egyéb körühnények és a tervezett maradvánvérték figyelembevételével
- általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

ftLu koztJcjiezto Nonpi ofit kit kiLeZlW iflt.llti itt



időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó anatitikákban - üzleti évenként
egy alkaloirui.ial kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mel a kivezetéskor
elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt mealapozó eseméirnyel egyidejűleg
vauv a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt. vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek. tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leirásként euy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során. ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálhaó értéke valószínüsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot. vagy
az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentősen a piaci értéket. im az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 1 00 EFt-ot, vagy az eimek
megfelelő devizaösszeget.

Értékesökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző
Üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszárnolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot. vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszafrások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint
történik.

2.14. Értékbelyesbítések alkalmazása

A Felgyő Községfejlesztő Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni. így a mérlegben sem
értékhelyesb ítés. sem értékhelyesb ítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

A Felnvő Községfejlesztő Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni. így a
mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet. sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel.
az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei
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Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti
évhez hasonlóan - a tárgvidőszakhan költségként számolandók cl.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Fehn’ő Közséfejlesztő Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván
élni. azokat - az előző Üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tánividőszak költségei között számolja el.

2.18. VásároJt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérleeben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron
jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni. hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések
egvségárain kell számba venni, feltételezve. hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként
felhasználásra.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken
(közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készükségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a
félkész termék. illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez
viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább Jellemző.
megfelelő. mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült). elsősorban naturális mutatók
szolgálnak alapul.

2.2 1. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték
(teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában kerül
meghatározásra.
Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző. megfelelő. mért és
nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturátis mutatók alapján kerülnek
számbavételre.

2.22. Céltartalék-képzés szabályai

A Felgyő Községfejlesztő Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére. valamint a várható.
jelentős. időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekhen hi nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre. az értékelésben az
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás
nem történt.

2.24. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más. az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges
jogszabályi változásokon túl. saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt Jelentős módosítás
nem történt.

Felgvái Községfejlesztő Nonprofit Kfi. Kiegészítő melléklet



2.25. 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.

2.26. 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.

2.27. Önköltségszámítás szabályai

Önköltsét számításra a társaság nem kötelezett.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos
tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

I000HUF Előző Tárgvidőszak Abszolút
időszak változás

A. Befektetett eszközök 47 358 5t) 392 3 034

Al. Immateriális javak 115 98 -17

Ali. Tárgyi eszközök 47 243 50 294 3 051

Alu. Befektetett pénzügyi eszközök O 0 O

B. Forgóeszközök 5 298 2 333 -2 965

B.1. Készletek 565 838 273

B.II. Követelések 2 393 1 274 -1 119

B III Ertekpapirok O O O

B.IV. Pénzeszközök 2 340 221 -2 119

C. Aktív időbeli elhatúrotúsok 179 383 204

LSZKOZOK ( KT1\ K) OSSZI SFN 52 83i 108 273

D. Saját tőke 44930 44294 -636

DI. Jegyzett tőke 21 500 21 500 O

DII. Jegyzett. de még be nem fizetett tőke (-) O O O

D III Toketartalek O 36 489 36 489

DIV. Eredménytartalék -14 025 -13 058 967

D V Lekotott tartalek 36 488 0 36 488

D VI Erteke1ei tartalek — O O O

D VII Adozott eredmeny — 967 637 I 604

E. Céltartalékok O O O
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1 000HUF Előző Táryidőszak Abszolút
időszak változás

F. Köte1ezettéek I 991 3 518 I 527

FI. Hátrasorolt kötelezettségek O O j O

F II Hosszu lejaratu kotelezettsegek O O O

E III Roud lejaratu kotelezettegek I 991 3 I8 ] 527

G PaII% idobel, eIhitaroI i,ok 914 5 296 - 618

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 52 835 53 108 273

55 000

50 000

45 01)0

4() 0t)f)

35 000

30 (JOG Előző időszak

25 000 Tárgyidőszak

20 000

15 00()

10(100

5 000

O
Befektetett eszkö... Forgóeszközök ktív időbeli ciii...

45 000

4(1 (1(1(1

35 00(1

3() (100

25 (100 Előző időszak

20 000 Tárgyidőszak

15000

10000

5 000

O
Saját tőke Ceitaitalékok kötelezettségek Passzív időtjeií

C...

1 000I-flJF Előző fáreyidőszak Változás
időszak

I. Értékesítés nettó árbevétele 21 157 28 536 34.88

II Aktn alt sajat teljeitmenyek erteke O O O 00

III. Egyéb bevételek 1 636 3 865 136.25

IV Anvagjellegu rafoiditasok 11 798 16 150 3689

V. Személyi jellegű ráfordítások 7 301 13 44% 84.19
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1 000HUF Előző Táryidöszak Változás
időszak %-ban

VI. Értékcsökkenési leírás 2 109 2 254 688

VII Egyeb raforditaok 618 I 080 74 76

‘ LZEMI (UZLFTI) FEVEKE’\ ‘,EG LRLDMEN’ L 967 - 531 - 154 91

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei O O 0.00

IX. Pénzüryi műveletek ráfordításai O 48 100.00

B Pl NZUG\ I f1U% I I I. I EK t.Rt.DI\1LNYE t) -48 - 100 00

C 4Dt)ZAS I I OTT! I RLDMLN’t 967 - 579 - 159 88

X Adofizetei kotelezettse O 58 100 00

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 967 - 637 - 165.87

3.2. Mérlegtételek megoszlása

91.88

0.18

94.70

0.00

4.4t)

1.58

2.40

0.00

0.42

0.72

100.00

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

D Befektetett eszkö...

D Forgóeszközök

D Aktív idöbeli elh...

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 94.9 %-ban, a tárgyévben 87.9 %-ban
fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 7,952.2 %-ban, a táryévben 5,285.7 %-ban a Saját tőke nyújtott
fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 9.7 nap, a
táreyévben 10.7 nap volt.

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök

Készletek

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

89.63

0.21

89.42

0.00

lf).03

1.07

4.53

0.00

4.43

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző időszak

0.34

1t)O.00

Tárgyidőszak

3.3. Vagyoni helyzet
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A saját tőke az előző évhez képest 636 EFt értékkel, 1 .4 %kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az
előző évhez képest nem változott.

A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kit Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 85.0 %‚ a
tárgyévben 83.4 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 4.4 %-át, a tárgyévben 7.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző
évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 1,527 EFt értékkel. 76.7 %-kal
növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 2,119 EFt értékkel, 90.6 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekbez viszonyított aránya) értéke az előző évben 2.3$, a tárgyévben 0.42
volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú tikviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 9.0 %‚ a
tárgyévben 2.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközökiiek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 2.66,
a tárgyévben 0.66 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 36.2 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 42.5 %-ban fedezték a
kötelezettségeket.

Ameniiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 45 napi árbevétel
nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 22,793 EFt, a tárgyévben 32,401 EFt
volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 9.608 EFt értékkel, 42.2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 2 1,157 EFt, a tárgyévben 28,536 EFt volt.
Az árbevétel az előző évhez képest 7.3 79 EFt értékkel, 34.9 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 58 EFt. a tárgvévben 78 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 967 EFt, a tárgyévben -637 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott
eredmény I ‚604 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

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

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kít mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken tút - összehasonlíthatók az előző Üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Oh an a merlegben meg nem jeleno penzug\ i kotelezettseg ameh a penzug i heh zet ertekelese szempontjabol
jelentőséggel bír. a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Felevői Községfejlesztő Nonprofit Kit pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges. lényeges kockázatot
vagy előnyt jelentő - mérlegen kívü ti vagy a mérlegben nem szereplő további. a számviteli törvény által külön
bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárvidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

fárgyi eszközök jelentős tételei (I000HUF) Összeg

I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 36 792

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 6 569

3. Egyéb berendezések. felszerelések, járművek 6 933

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt váHalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal
szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgvidőszaki adatáhan egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgvidőszaki tételek összege és azok -

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)han kerülnek bemutatásra:
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Követelések jelentős tételei (1 000HUF) Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) 932

6. Egyéb követelések 342

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős téteiei

A méreg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérleeben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tácgvidőszaki tételek összege és azok -

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1 000HUE) Összeg

1. Pénztár. csekkek 179

2. Bankbetétek 42

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elli atárolások jelentős téteki

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1 000HUF) Összeg

I. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 383

4.8. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben Saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem
szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgvidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Felgyői Községfejlesztö Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbitése nincs.

Értékbelvesbítéssel érintett eszközök

A tárgvidőszakhan az egyedi eszközök között értékhelveshítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kh. a tárevidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére
alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.
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4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tétetei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váHalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fern.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt váHalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1 000HUF) Osszeg

1. Rövid lejáratú kölcsönök 400

4 Kotelezettsegek aruszalhtasbol es szolgaltatasbol (zallitok) I 170

7. Rövid lejáratú kötelezettségek Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 50
szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I 898

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt feim.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
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Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (I000HUF) Összeg

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 80

3. Halasztott bevételek S 216

5. Ez-edménykirnutatáshoz 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 lefeljebb nem
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Felgyői Községí’ejlesztő Nonprofit KFt. eredménykirnutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasontíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Felgyői Közséefejlesztő Nonprofit Kfl. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges joeszabátyi változások
hatásain túl - nem történt olyan változás. mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában
korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Felvői Községfejlesztő Nonprofit Kft. bevételeinek mecoszlását. és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat;

Bevételek alakulása és me2oszlása
Bc\ Ltd kakgot Id Ebzo icloz k ‘1 ai g idozak

1000IRJF 1000I-RTF

Arbevetel 21 b7 92 8 28 536 88 I

Aktl\ alt sajat teljesitrnenyertek_J__ O O O O O O

Egyéb bevételek j I 636 7.2 3 865 ] 1.9

Pénzügyi műveletek bevételei O 0.0 O 0.0

Bevételek Összesen 22 793 100.0 32 401 lt)t).t)
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Bevételek alakulása és megoszlása
30 Ot)t)
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500(1

2500 —7
Árbevétel Aktivált salát ... Evéh hevú(elek Périzüvi művek...

Árbevétel jelentős tételei

A értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidöszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)han kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei fi 000HUF) Összeg

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I 28 536

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménvkimutatás tárgyidöszaki adataihan Aktivált saját teljesítmétv1ek értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az
alábbiak:

Tétel tartalma fi 000l{UF) összeg

Költségek ellentételezésére kapott támogatás — 3 249

Halasztott árbevétel 659

Egyéb bevétel 52

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménvkiniutatás tárgyidőszaki adataihan Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgvidőszakhan elszámok bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek
jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege fi 000H1JF) Összeg

Költségek ellentételezésére kapott támogatás 3 249

5.4. Ráfordítások
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Ráfordítások alakulása

A Feigvői Községfejlesztő Nonprofit Kh. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Ráfordítások alakulása és me2oszlása
Ráfordítás-kateióuia Előző időszak fárgvidöszak

I 0001 Ft T I 00010 .T

Ánvagjellei.iű ráfordítások 11 798 54.0 16 ]50 49.0

Személyi jellegű ráfordítások 7 301 33.5 ]3 448 40.8

Értékcsökkenési leírás 2 109 9.7 2 254 6.8

Egyéb ráfordítások 6]8 2.8 I 080 3.3

Pénzügyi műveletek ráfordításai O 0.0 48 0.1

Ráfordítások összeseit 21 826 100.0 32 980 100.t)

Ráfordítások alakulása és megoszlása
16250

5 000

13 750

12500

II 250

(l ((Ot)

Előző időszak

7 555 Tárgyidöszak
625(1

5 001)

3 750

250))

I 250
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Anyagj ellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anvagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

An\agjellegű rá1irdítások jelentős tételei ( I 000HUF) Összeg

05. Anyagköltség 8 577

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 621

07. Egyéb szolgáltatások értéke 896

08. Eladott áruk beszerzési értéke 56

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személ i jellegű ráfordításokhan a - forgalmi adatként -jelentősnek minősülő tárgvidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1 000H[ ‘F ) Osszeg

10. Rérköltség 10 462

Felgvői Községfejlesztő Nonproűt KtL Kiegészíto melléklet



—
Személyi jeIlegt ráfordítások Jelentős tételei (1 000HUF) Összeg

11 Személyi jellegű eoyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

1186
: 1800

Egyéb ráfordítások jelentős tételci

Az etyéb ráfordításokhan a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgdőszaki tételek tartalma és ősszegei
az alábbiak:

1 étel tartalma ( I 000HUf) Összeg

Adók. dietékek. hozzájárulások 582

Bírsátz 487

Eéb ráfordítások I I

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgvidőszaki adatában - forgalmi adatként -

egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tártrvidőszakban bemutatást kívánó. kivételes nagyságú vagy előfordulású köttség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kit kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást
kívánó, nem a szokásos piaci Feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők. az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg.
kölcsön folyósítása és visszafzetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Felgvői Községfejlesztő Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által
felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.4. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománvcsoportonkénti bontása nem releváns.
az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átla2os statisztikai állománvi létszám nle2oszlása
Elózü IáTg\iCiOSZak

időszak

Átlagos statisztikai állománvi létszám (fő) 2 4

Felg\öi Közsegüjlesztő Nonprofit Mi. Kiegeszito inelleklet


