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1.

Általános információk a beszámolóhoz
1.1.A gazdálkodó bemutatása

A „Halászbokor” Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) 2017. szeptember 1.
napján alakult. Létrehozásának célja, hogy az Alsóörsi Önkormányzat által elnyert pályázati
projektek megvalósulásában közreműködjön.
A Kft. főtevékenysége M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, mely
tevékenységet a létesítő okirat szerinti időpontban, 2017. szeptember 1. napján kezdte meg.
A Társaság saját telephellyel nem rendelkezik.
1.2.Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló a 2021. január 1 – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2021. december 31.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem
állt fenn, a Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
A Társaság képviseletére jogosult személy: Pandur Ferenc ügyvezető
1.3.A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy
mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve:
Szabóné Kormosói Kornélia, reg.szám: 137563
A forgalmi adatok szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett a társaság.
1.4.A beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a
jogszabályoknak megfelelően a székhelyen, illetve a Országos Beszámoló Portálon is
megtekinthetők.
A Társaság címe: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.
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2.

A számviteli politika alkalmazása
2.1.A könyvvezetés módja

A Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
2.2.Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírásoknak megfelelően készült.
2.3.A számviteli rend további sajátosságai
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:
Teendő

Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése

Adatszolgáltatáskor vagy negyedévente

Értékvesztések elszámolása

Évente

Céltartalék képzés és megszüntetés

Évente

Időbeli elhatárolások elszámolása

Évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolása

Évente

Kerekítési különbözetek elszámolása

Évente

Értékhelyesbítések elszámolása

Évente

Éves elszámolású adók előírása

Évente

Analitika-főkönyv egyeztetése

Negyedévente

Leltár-analitika egyeztetése

Leltározásnál, évente

2.4.Beszámoló választott formája és típusa
A Kft. a tárgyidőszakra Egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra.
2.5.Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja tárgyévet követő év április 30. 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 tárgyévi beszámoló tartalmazza.
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2.6.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, vagy az 50 M Ft-ot meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
2.7.Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20%-kal változik.
2.8.Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek
esetében jelentős összegnek a 100 ezer Ft-ot meghaladó összeg minősül.
2.9.Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételként nem
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely
mérleg- vagy eredmény kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik.
2.10.Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a
forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének
meghatározása

egységesen

a

Magyar

Nemzeti

Bank

által

közzétett,

hivatalos

devizaárfolyamon történik.
Devizás értékelés változása
Devizás tételek értékelése nem változott a beszámolási időszakban.
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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 körülmények és a
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris
leírási módszerrel) történik.
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó
analitikában – évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében
történik. 2021. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként
egy összegben elszámolásra kerül. A bekerülési értéke és az azzal megegyező értékcsökkenés
is kimutatásra kerül az 1-es számlaosztályban. 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 várható realizálható értéke valószínűsíthetően
nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a
100 ezer Ft-ot.
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában nem volt változás.
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2.12. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános
szabályok szerint történik.
2.13.Értékhelyesbítések alkalmazása
A Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.
2.14.Valós értéken történő értékelés
A Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredmény
kimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.
2.15.Alapítás-átszervezés költségei
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok
a tárgyidőszakban költségként számolandók el.
2.16.Kísérleti fejlesztés aktiválása
A Kft. kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat minden
esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.
2.17.Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek a mérlegben a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az
értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések
egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek
kerültek elsőként felhasználásra. A beszámolási időszakban nem került beszerzésre készlet.
2.18.Saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek a mérlegben az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen
önköltségen) jelennek meg. A Kft-nek nincs ilyen készlete.
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2.19. Céltartalék-képzés szabályai
A Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős,
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint
képez. 2021. évben céltartalék képzésére nem került sor.
2.20.Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre,
az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.21.Értékelési szabályok más változásai
Az értékelési szabályokban nem történt változás.
2.22.Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint,
az általános szabályoknak megfelelően történik.
2.23.Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt
szabályok szerint történik.
2.24.Önköltségszámítás szabályai
Nagyságrendi mentesítés alapján a Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az
önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.
2.25.Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.
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3.

Elemzések

Mérlegadatok változása
Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer
Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

003.

I. Immateriális javak

004.

II. Tárgyi eszközök

005.

III. Befektetett eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

011.

Előző
üzleti év
adatai1

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások2

Tárgyévi
adatok

728

705

0

0

728

705

0

0

1.381

1.216

0

0

271

313

0

0

1.110

903

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

012.

Eszközök (aktívák) összesen

2.109

1.921

013.

Források (passzívák)

014.

D. Saját tőke

2.108

1.921

015.

I. Jegyzett tőke

3.000

3.000

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

-1.089

-892

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

197

-187

022.

E. Céltartalékok

0

0

023.

F. Kötelezettségek

1

0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1

0

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

028.

Források (passzívák) összesen

2.109

1.921

1
2

Előző üzleti év adatai: A Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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4.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1.Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos
besorolása bemutatást kívánna.
4.2.Értékelési különbözetek
Devizás tételek fordulónapi átértékelése
A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, - követelés, értékpapír, illetve – kötelezettség nem jelenik meg.
Sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai
A Kft-nek a tárgyévben nem volt devizás mérlegtétele.
Értékhelyesbítések alakulása
A Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése
nincs.
4.3.Mérlegen kívüli tételek
Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti
függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet
értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.
Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a
beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására nem
került sor.
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4.4 Befektetett pénzügyi eszközök (705 eFt)
A befektetett eszközök – tárgyi eszközök, immateriális javak - értékváltozását az alábbi
táblázatok mutatják:
Ingatlanok,
Műszaki
Immateriális
egyéb
gépek,
javak (eFt) építmények berendezések,
(eFt)
járművek (eFt)
I.

II.

Összesen
(eFt)

Bruttó érték
Nyitó állomány

0

758

154

0

912

Növekedés

0

0

0

0

0

Csökkenés
Tárgyévi záró
állomány

0

0

154

0

154

0

758

0

0

758

Halmozott
értékcsökkenés

0

Nyitó állomány

0

30

154

0

184

Tárgyévi
értékcsökkenés

0

23

0

0

23

0

0

0

0

elszámolása

III.

Irodai,igazgatási
és egyéb
berendezések,
felszerelések
(eFt)

Értékcsökkenés
kivezetése

0

0

154

0

154

Tárgyévi záró
állomány

0

53

0

0

53

Záró nettó érték

0

705

0

0

705

Az elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése leírási módok szerint (23 eFt)
Megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Összesen

I. Terv szerinti leírások
01. Lineráris

0

23

23

02. Degresszív

0

03. Teljesítményarányos

0

0

0

04. Kisértékű tárgyi eszk.

0

0

0

0

23

23

II. Terven felüli leírások

0

0

0

III. Tárgyévi écs. leírás összesen

0

23

23

0

azonnali écs leírása
Összesen
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4.5.Forgóeszközök (1.216 ezer Ft)
Hátrasorolt eszközök (0 eFt)
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségeknek minősül, a tárgyévben nem szerepel.
Készletek ( 0 eFt)
A könyvekben nem szerepel készlet.
Követelések részletezése (313 eFt)
A könyvekben egyéb követelés címen 313 ezer Ft adó túlfizetés (ebből: társasági adó
túlfizetés 37 eFt, ÁFA 54 eFt, SZJA 23 eFt, iparűzési adó túlfizetés 199 eFt) szerepel, egyéb
követelés nem volt.
Pénzeszközök (903 ezer Ft)
OTP Banknál vezetett elszámolási betétszámla egyenlege 893.986 Ft, pénztár egyenleg 8.455
Ft.
Összesen 902.441 Ft
4.6.Aktív időbeli elhatárolások (0 ezer Ft)
Aktív időbeli elhatárolására 2021. évben nem került sor.
4.7.Saját tőke (1.921 ezer Ft)
Saját tőke változása
A változást a következő levezetés tartalmazza:
Jegyzett tőke:

3.000 ezer Ft

Eredménytartalék

-

892 ezer Ft

Adózott eredmény
Összesen:

-

187 ezer Ft
1.921 ezer Ft
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A 2021. évi társasági adóalap levezetése és az adózott eredmény felosztása

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)
E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)
Eredményt növelő tételek
- számviteli törvény szerinti écs.
- jogerős határozatban megállapított bírság, kés.pótlék
Eredményt csökkentő tételek
- társasági adó tv. Szerinti écs.
- új termelőgép beszerzés
- fejlesztési tartalék képzés
- előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben leírt összeg
Adóalap
Számított társasági adó alap (elvárt jövedelem)
Számított társasági adó (elvárt jöv.alapján)
Adókedvezmény
X. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.

Adatok e Ft-ban
0
0
164
0
23
0
-187
0
0
0
-187
-187
23
23
0
23
23
0
0
0
-187
0
0
0
0
-187
0

Adóalapot csökkentő tételek
Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés 23ezer Ft.
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben elszámolt összeg 0 eFt
Adóalapot növelő tételek
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés 23 ezer Ft.
Adóalap : -187 ezer Ft
Fizetendő társasági adó (9%): 0 ezer Ft.
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Döntés az eredmény felhasználásáról
A Kft. 2021. évi adózott eredménye - veszteség – mínusz 187 eFt, amely összeg átvezetésre
kerül az eredménytartalékba. A 2021. évi társasági adó megállapításánál a korábbi évekről
elhatárolt veszteségből 0 eFt-ot figyelembe vettünk (a jövőben figyelembe vehető eddig
elhatárolt veszteség – negatív adóalap - összesen 1.318 eFt.)
4.7. Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2021.dec.31-én a
következő:

Egyéb követelések

Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

Társasági adó

37 eFt

0 eFt

ÁFA

54 eFt

0 eFt

SZJA

23 eFt

0 eFt

Szociális hozzájár.adó

0 eFt

0 eFt

Szakképzési hozzájár.

0 eFt

0 eFt

Nyugdíjjárulék

0 eFt

0 eFt

Egészségbizt. és m.erőpiaci jár.

0 eFt

0eFt

Iparűzési adó

199 eFt

0 eFt

Összesen

313 eFt

0 eFt

5.

Tájékoztató adatok
5.1.Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A Kft. 2021. évben nem kötelezett könyvvizsgálatra.
5.2.Bér és létszámadatok
Létszám- és béradatok
A tárgyévben a Kft. átlagos statisztikai létszáma 0 fő volt. Az ügyvezetői teendőket az
ügyvetető megbízási jogviszonyban látta el.
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Létszám
(fő)

Bérköltség

Személyi
jellegű
kifizetések

Összes
kereset

Átlagkereset
(Ft/fő/év)

Alkalmazottak (teljes munkaidős)

0,0

0

0

0

0

Alkalmazottak (részmunkaidős)

0,0

0

0

0

-

Összesen

0,0

0

0

0

0

Ügyvezetők

0,0

0

0

0

0

Egyszerűsített foglalkoztatottak

0,0

0

0

0

-

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak

0,0

0

0

0

0

Mindösszesen

0,0

0

0

0

0

5.3.Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan Társaságunk nem termel, és nem tárol veszélyes
hulladékot.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került
elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége a
fordulónapon nem állt fenn.
5.4.A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő
a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő
bemutatásához. A mérleg fordulónapja és a mérleg készítés időpontja között lényeges
esemény nem következett be.
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1. melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET
2021.01.01 - 2021.12.31
1.Vagyon helyzet
Mutató
1

Tőkeerősség (%)

2

Képlet

Előző év

Tárgyév

Saját tőke
Összes forrás

99,95

100,00

Tőkefeszültségi mutató (%)

Idegen tőke
Saját tőke

0,05

0,00

3

Eladósodottsági mutató (%)

Kötelezettségek
Saját tőke

0,05

0,00

4

Saját tőke változás (%)

Saját tőke
Jegyzett tőke

0,70

0,64

5

Befektetett eszközök aránya (%)

Befektetett eszközök
Összes eszköz

34,52

36,70

6

Forgóeszközök aránya (%)

Forgóeszközök
Összes eszköz

65,48

63,30

2.Pénzügyi helyzet
Mutató
1

Pénzügyi eredmény (e Ft)

2

Likviditási mutató %

3

Likviditási gyorsráta

Képlet
Cash flow

Előző év

Tárgyév

-281

0,00

Forgóeszközök
Rövid lejáratú köt.

138 100,0

N.A.

Forgóeszk. - Készletek
Rövid lejáratú köt.

1 381,00

N.A.

3.Jövedelmezőség
Mutató

Képlet

Előző év

Tárgyév

1

Árbevétel arányos jövedelmezőség
(%)

Adózott eredmény
Nettó árbevétel

8,0

N.A.

2

Eszközarányos jövedelmezőség (%)

Adózott eredmény
Eszközök összesen

9,34

-9,73

3

Tőkearányos jövedelmezőség (%)

Adózott eredmény
Saját tőke

9,34

-9,73

4

Eszközhatékonyság (%)

Üzemi eredmény
Eszközök összesen

9,77

-9,73
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