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KIEGESziTO MELLEKLET
A 2018. evi iizieti evroi

I.ALTALANos RESZ

I. Az Ozdi Tavh6 Kft. altalanos bemutatlisa

Tarsasagunk, az Ozdi Tavh6 Kft. atalakulassal jott letre 1996. aprilis Ol-en az Ozdi Tavho Valla
lat altalanos jogutodjakent, melyet Ozd Varos Onkormanyzata 1992. augusztus 0 l-en alapitott.
Mukodesi formaja: Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Cime: 3600 OZd,Zrinyi (It 3.
Honlap cime:tavhoozd.hu
Tulajdonos: Ozd Yaros Onkormanyzata
Jegyzett t6ke: 919.850 eFt.
Kepviseletre jogosult szernely: Halasz Sandor iigyvezet6 igazgat6

(cim: 3600 Ozd, Gomori (It 49.)

A tarsasag konyvvizsgaloja: GAHM Consulting Kft. - konyvvizsg, kamarai tagszarna: 001825
(konyvvizsgaloi feladatok ellatasara kijelolt szernely:
Horvathne Vamos Maria - konyvvizsg, kamarai tagszama: 001744)

A konyvviteli szolgaltatas korebe tartozo feladatok iranyitasaert, vezeteseert felelos szemely:
Zsigmond Annamaria (regisztralasi szama: 149283, cime: 3621 OZd, Tormas (It 5.).

Tevekenysegi kor: hotermeles, tavhoszolgaltatas, az alaptevekenyseghez kapcsolodo epltesi, sze
relesi, karbantartasi es javitasi munkak, valamint kapcsolt elektromosararn-termeles,

Mukodesi terUlet: alaptevekenysege tekinteteben Ozd varos kozigazgatasi hatarain beliil a tlivh6
ellatasba bekapcsolt lakasok es egyeb felhasznalok ellatasa erdekeben, vallalkozasi tevekenysege
tekinteteben korlatozas nelkul, barhol.

2. Az Ozdi Tavh6 Kft. szamviteli politikaja

A tarsasag beszamolasi kotelezensegenek december 31-i fordulonappal, a naptari ev konyveinek
februar 28-i lezarasaval tesz eleget.

A beszamolo forrnaja: eves beszamolo. A 20t8. evi iizleti ev megegyezik a naptari evvel.

A tlirsasag 100 %-os onkormanyzati tulajdonu kft., mind a szamviteli, mind az ad6torveny szerint
kapcsolt viszonyban van az onkormanyzat tiibbsegi befolyasa alatt lev6 tarsasagokkal, intezme
nyekkel.

A merleg valasztott formaja: "A" valtozat mely az eszkozoket befektetett eszkozok, forg6 eszko
zok, aktfv idobeli elhatlirolasok; a forrasokat sajat toke, celtartalekok, kotelezettsegek es passziv
idobeli elhatlirolasok bontlisban tartalmazza.



A gazdalkodas soran felmeriilt koltsegeket az alkalmazott koltsegelszamolas szerint
koltsegnemek kozott kell kimutatni, a koltsegek koltseghely megosztasa a vezetoi informacios
igenyt hivatott szolgalni.
Az eredmeny-kirnutatas valasztott formaja: a Szamvitelrfil sz616 2000. evi c. torveny 2. szamu
melleklete szerinti Osszkoltsig eljaras, melyben az iizemi (iizleti) tevekenyseg eredmenye az iiz
leti evben elszamolt ertekesites netto arbevetelenek, az eszkozok kozott allomanyba vett sajat tel
jesjtmenyek ertekenek, az egyeb beveteleknek, valamint az iizleti evben elszamolt anyagjellegii
raforditasok, szemelyi jellegii raforditasok, ertekcsokkenesi leiras, es egyeb raforditasok egyiittes
6sszegenek kiilOnoozetekent allapithato meg.

Az iizleti ev adOzott eredmenyet az iizemi (iizleti) tevekenyseg eredrnenye es a penzugyi miivele
tek eredmenye osszegeool az adofizetesi kotelezettseg levonasaval kell meghatarozni.

Az eredmeny-kimutatas osszkiiltsig e1jarassal torteno szamitasat a tarsasag tipikus szolgaltatoi
jellege indokolja.

Amennyiben az ellenorzes az e1ozo iizleti ev (evek) eves beszamolojaban elkovetert jelentos, azaz
(evenkent kiilon-kiilon) az ellenorzott iizleti ev merleg fOOsszegenek2 szazalekat meghalado osz
szegii hibakat allapitott meg. akkor az elozo eyre (evekre) vonatkozo - a merlegkeszites napjaig
megismert es nem vitatott, nem fellebbezett, jogerosse valt megallapit3s0k miatti - mOdosit3s0kat
a merleg es az eredmeny-kimutatas minden tetelenel az eIozo ev adatai mellett be kell mutatni,
azok nem kepezik reszet az eredmeny-kimutatas targyevi adatainak. Ez esetben a merlegben is. az
eredmeny-kimutatasban is kiilon-kiilon oszlopban szerepelnek az elozo iizleti ev adatai. a lezart
iizleti eYre (evekre) vonatkoz6 mOdositasok. valamint a targyevi adatok.

Az eszkozOk es fornisok ertekelesenel cegiink a Szamviteli Torveny eIoinisai szerint jar el. Ennek
megfelel6en befektetett eszkozkent azok az immaterialis javak. targyi eszkozok es penziigyi be
fektetesek keriilnek kimutatasra, amelyek rendeltetesszeriien hasznalva tart6san. legalabb egy
even till szolgaljak a vallalkozasi tevekenyseget. Az e kriteriumnak nem megfelelo eszkozok a
forg6eszkozok kateg6riajaba tartoznak. A munkaruhakat annak ellenere. hogy kihordasi idejiik
meghaladja az egy evet, jellegiiknel fogva megis anyagi eszkozoknek tekintjiik. Beszerzeskor az
anyagkeszletek kOzOttraktarra vessziik, felhasznalaskor koltsigkent e1szamoljuk.

A vasarolt keszletek ertekelese sulyozott, atlagos bekeriilesi erteken. a sajat tennelesii keszle
tek ertekelese az elOOIlitasikOitsigen. az ut6kalkulalt kozvetlen onkoltsigen tortenik.

A vasarolt, az allam altai kiosztott. emisszi6 kv6ta ertekelese a FIFO mOdszer szerint megha
tlirozott bekeriilesi erteken tortenik.

A fornisok kozott szereplo sajat toke. a celtartalek, a kotelezettsegek a merlegben a konyv
szerinti eneken keriilnek kimutatasra.

T3rsasligunknal a vevo, az ad6s minositese alapjan az iizleti ev merlegfordul6 napjan fennall6 es a
merlegkeszites idOpontjaig penziigyileg nem rendezett koveteleseknel ertekvesztest kell elsza
molni a koveteles konyv szerinti erteke es a koveteles varnat6an megteriilo osszege kozotti
- vesztesegjellegii - kiilonoozet osszegeben. ha ez a kiilonoozet tart6snak mutatkozik es jelentos
osszegii. A vevonkent, az ad6sonkent kisOsszegii kiiveteleseknel az ertekvesztes osszege ezen ko
vetelesek nyilvantartasba veteli ertekenek szazalekaban keriil meghatlirozlisra.

Tarsasagunk amortizaci6s politikajaban a terv szerinti ertekcsokkenesi leims elszamolasat a tlirgyi
eszkoz iizembe helyezeset. hasznalatbavetelet koveto napon kezdjiik meg.
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Az ertekcsokkenes osszegenek elszamolasa havonta tortenik, Az immaterial is javak, a targyi esz
kozok havonta elszamolando terv szerinti ertekcsokkenesenek osszeget a hasznos elettartam ve
gen varhato maradvanyertekkel csokkentett bekerulesi ertekbol kiindulva a hasznalat evei alapjan,
az egyedi eszkoz fizikai elhasznalodasa, erkolcsi avulasa, a vallalkozasi tevekenysegre jellemzo
korulmenyek figyelembevetele alapjan kell megtervezniink.
Mind az immaterialis javak, mind a targyi eszkozok eseteben az alkalmazott amortizacios m6d
szer az esetleges maradvanyertekkel csokkentett bekerulesi ertekbol kiindul6 %-ban meghataro
zott linearis leiras.

Eliink a 100 eFt egyedi bekerulesi ertek alatti targyi eszkozok, vagyoni erteku jogok, szellemi
termekek egyosszegben tiirteno leirasanak lehetosegevel.

Nem szamolhato el terv szerinti ertekcsokkenes:

• foldterulet,
• telek,
• erdo,
• kepzomuveszeti alkotas,
• regeszei alkotas,
• iizembe nem helyezett beruhazas,
• mar teljesen leirt, illetve a tervezett maradvanyerteket elert imrnaterialis javaknal targyi

eszkozoknel.

A tarsasag degressziv es teljesitmenyaranyos amortizacios m6dszert nem alkalmaz.

Az ovatossag szamviteli alapelvebol kovetkezoen es annak a kovetelmenynek tukreben, hogy a
beszamolo megbizhat6 es val6s osszkepet adjon, tervezett leirast meghalad6, terven feliili ertek
csokkenest kell elszamolni az immaterial is javaknal, targyi eszkozoknel, beruhazasoknal a kovet
kezo esetekben:

• ha az immaterial is javak, a targyi eszkozok konyv szerinti erteke tartosan/veglegesen es
jelentosen magasabb (egy evet meghalad6an vagy veglegesen a bekerUlesi ertekenel 10%
kal nagyobb osszeggel, de 500.000,- Ft-nal mindenkeppen magasabb osszeggel), mint
azok merlegkesziteskori piaci erteke,

• ha a szellemi termek, targyi eszkoz (beleertve a beruhazasokat is) erteke tart6-
san/veglegesen lecsokken (egy evet meghalad6an illetve veglegesen), mert a vallalkozas
tevekenysegenek valtozasa miatt feleslegesse valt, vagy megrongal6dott, megserUlt, hi
anyzik, es ezert rendeltetesszerUen nem hasznalhat6.

A Szamviteli Torveny eloirasa alapjan tiirtenik a kiveteles nagysagU vagy elOfordulasu bevetelek,
koltsegek es rMorditasok megitelese.

A kiveteles nagysagu vagy eIOfordulasu bevetelek, koltsegek es rMorditasok fuggetlenek a vallal
kozasi tevekenysegtol, a rendes iizletmeneten kiviil esnek, a szokasos vallalkozasi tevekenyseggel
nem allnak szoros kapcsolatban.

Ezen esemenyek (bevetelek, koltsegek, ratorditasok) kiemeleset indokolja az, hogy megallapitha
t6 legyen a merleg szerinti eredmenyre gyakorolt hatasuk.
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U. MERLEGHEZ KAPCSOLOOO KIEGESziTESEK

Az ilidi Tavho Kft. merlege a Szamviteli Torveny eloirasa szerint az eves beszamolo teteleit
tartalmazza.

A merlegteteleket az evkozben is folyamatosan vezetett analitikus nyilvantartasok tamasztjak
ala. melyek tetelesen tartalrnazzak tarsasagunk merlegenek fordulonapjan meglevo eszkozeit es for
rasait rnennyisegben es ertekben.

I.Befekteten eszkozok

I,) Az immatenalis javak es targyi eszkiiziik brutto erll?kenek, valamint ertekcsiikkenesenek
alaknl8s8t az I.es 2. sumu .ablazat mutatja.

Az immaterialis javak es .argyi eszkiiziik
ertekenek alakullisa a 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31-ig

terjedii iizleti evben

A brutto ertek valtozasa

1. sz, ttibltizat

Mel- Nyito Evkilzi Evkiizi At- ZirO
.evezes ertek .iivekedis csiikkenes sorolU ertek

lmmaterialis javak osszesen: 15.814 39 - - 15.853
- Szellemi termekek 15.814 39 - - 15.853
Targri eszkozok osszesen: 2.782.029 148.967 67.456 -843 2.862.697
- Ingatlanok 1.228.346 35.201 426 - 1.263.121
- Miiszaki berendezesek,

gepek, jarmuvek 1.495.232 23.777 4.173 - 1.514.836
- Egyeb berendezesek,

felszerelesek, jarrrnivek 40.400 3.867 12 - 44.255
- Beruhazasok 18.051 86.122 62.845 -843 40.485

()SSZESEN 2.797.843 149.006 67.456 -843 2..8'7B-550

eFt

A Kft. 2013. 02. OI-vel fizemeltetesre atvett 18.642 eFt bruno ertekfi, jelenleg 4.594 eFt elszamolt
ertekcsokkenesu, az Ozdi Onkormanyzat tulajdonaban levo vezeteket. melyet a O-s szamlaosz
talyban tart nyilvan, ezt az erteket kirnutatasaink nem tartalrnazzak.

A 2018. 01. Ol-tol 2018. 12. 31-ig terjedo uzleti evben 86.122 eFt ertekii beruhazast hajtonunk
vegre, melybOl 3.322 eFt-ot sajat beruhazasban. mig 82.800 eFt-ot vasarolt beruhazasbOl valosi
tonunkmeg.
Az elozo fizleti evriil 18.051 eFt ertekii beruhazast hozon at a Kft.

Tlirgyi idoszakban 62.845 eFt ertekii tlirgyieszkilz keTOltfizembehelyezesre. valamint 843 eFt ke
TOItatsorolasra az anyagkeszletbe a karbantartasi es fenntartasi anyagok koze.

lam befejezetlen beruhazasok erteke: 40.485 eFt.

Az imrnaterialis javak bruno erteke 39 eFt-tal novekeden 12U RAK szekreny beszerzese mian.
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A targyi eszkozokon beliil az ingatlanok brutto erteke 35.201 eFt-tal novekedett:
• Nemzetor ut - Zrinyi ut NA400 gerincvezetek
• Tetodomb, Szent Istvan uti vezetek
• Bolyki 33. - Bolyki 37. gerincvezetek
• Szabolcskoz - Bolyki 21. vezetek
• SZIKSZI primer bekoto vezetek
• Zrinyi uti telephely tereprendezes
• Bajcsy Zs ut 4. ingatlan belso felujitas
• 222,223. jelii epulet szekunder vezetek
• Szent I.uti 202 akna fehijitasa

Az ingatlanok brutt6 erteke 426 eFt-tal csokkent:
• Tetodomb, Szent Istvan uti vezetekcsere miatt
• Szabolcskoz - Bolyki 21. vezetekcsere miat

A rmiszaki berendezesek, gepek, jarmuvek brutto erteke 23.777 eFt-tal novekedett:
• Telemechanikai rendszer (PLC) villamos korszenisites
• Varosi Strand kisegito ber.
• Zart tagulasi tartalyok beszerzese
• Egy darab kontener kazan felujitasa
• Egyeb szerszam, gep uzembe helyezese

A rnuszaki berendezesek, gepek, jarmuvek brutt6 erteke 4.173 eFt-tal csokkent:
• Telemechanikai rendszer villamos korszenisites miatti selejtezes
• Szerszamertekesites

12.530 eFt
10.261 eFt
4.957 eFt
2.042 eFt
1.056 eFt
1.504 eFt
1.502 eFt
880 eFt
469 eFt

415 eFt
II eFt

13.695 eFt
8.706 eFt
427 eFt
488 eFt
461 eFt

4.000 eFt
173 eFt

Az egyeb gepek, berendezesek, felszerelesek, jarmuvek brutt6 erteke 3.867 eFt-tal novekedett:
• OltOzo szekrenyek beszerzese 1.566 eFt
• Erintesvedelmi miiszer beszerzese 426 eFt
• Mobil telefon beszerzese 186 eFt
• Kamera rendszer bovitese 92 eFt
• Egyeb mere, elemzo berendezesek beszerzese 99 eFt
• Egyeb berendezesek, felszerelesek beszerzese 184 eFt
• 4 db asztali PC beszerzese 715 eFt
• Notebook beszerzese 289 eFt
• Egyeb irodai eszkozok beszerzese 310 eFt

Az egyeb gepek , berendezesek, felszerelesek, jarmuvek brutt6 erteke 12 eFt-tal csokkent:
• Eszkozok ertekesitese

5

12 eFt



Az ertekcsOkkenes vliltozasa

2. sz, Ttibltiult eFt

Mel- Nyito EvkOzi EvkOzi At- ZirO
.evezes ertik .ovekedis csiikkeDes sorolU ertik

Immaterial is javak osszesen: 15.814 39 - - 15.853
- Szellemi termekek 15.814 39 - - 15.853
Targxi eszkozo], osszesen: 1.811.525 173.513 4.428 - 1.980.610
- Ingatlanok 622.415 69.810 243 - 691.982
- Miiszaki berendezesek,

gepek, jarmuvek 1.152.829 99.735 4.173 - 1.248.391
- Egyeb berendezesek,

felszerelesek, jarmuvek 36.281 3.968 12 - 40.237
- Beruhazasok - - -

OSSZESEN 1.827.339 173.552 4.428 - 1..996.463

Az evkozi novekedes rovata tartalmazza a 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31-ig terjedo iizleti evben az
elszamolt amortizaciot 173.552 eFt ertekben. melybol 2.695 eFt az egyosszegben elszamolt
amortizacio,

Ingatlanok ertekcsokkenese 243 eFt-tal csokkent, a vezetekszakasz-cserek miatt.
• Tetodomb, Szent Istvan lit vezetek
• Szabolcskoz - Bolyki 21. vezetek

236 eFt
7 eFt

Miiszaki berendezesek, felszerelesek, gepek, jarrmivek ertekcsokkenese 4.173 eFt-tal csokkent:
• Telemechanikai rendszer villamos korszenisites miatti selejtezes 4.000 eFt
• Szerszamok ertekesitese miatt 173 eFt

Egyeb gepek, berendezesek, felszerelesek. jarrrnivek ertekcsokkenese 12 eFt-tal csokkent az eszko
zok ertekesitese miatt.

Il.) Befektetett peoziigyi eszkiiziik:
Hosszu lejliratra adott kiilcsOn az Ozdi Kezilabda Klubnak 13.500 eFt-

2.Forg6eszkozok

a.) Keszletek

Tarsasagunk anyagkeszletenek fordulonapi zaro allornanya: 9.405 eFt volt. rnely teljes ege
szeben vasarolt keszleteink erteke.

Jelenleg is a karbantartas es fenntartas anyagai kepezik vasarolt keszleteink donto hanyadat.
Szakmai ertekitelet szerint ez evben sem szamoltunk el ertekvesztest.
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b.) KBvetelesek
A kovetelesek konyv szerinti erteken kerUlnek kimutatasra,

A vevokovetelesek osszetetele az alabbiak szerint alakul:
• Lakossagi kinnlevoseg
• Egyeb es kulon kezelt intezmenyi

felhasznalok kinnlevosege
• Egyeb es epitoipari kinnlevose

305.219 eFt

=

71.639 eFt
1.490 eFt

378.348 eFt

Belf6ldi koveteles ertekvesztese:
Kovetelesek aruszallitasbol, szolgaltatasbol (vevok):
Egyeb kovetelesek:

- 87.631 eFt
290.717 eft
309.476 eft

Osszes kdvetelesallomany: 600.193 eFt

Az Uzleti evunk zarasakor az elozo zarashoz kepest nett a kinnlevoseg.
A lakossagi felhasznalokkal szembeni klnnlevoseg kiizel azonos mint eloz6 evben, az egyeb
es kUlonkezelt intezmeny! felhasznalok kinnlevosegeazonban kisse nott (2.251 eFt-tal).
Az elozo evek tapasztalatait elemezve es a kozelmultban bekiivetkezett valtozasokat figye
lembe veve, a kiivetelesek ertekvesztese - elsosorban a lakossagi kinnlevoseg ertekvesztes
csokkenese miatt - csdkkent 9.284 eFt-tal.

Az egyeb kovetelesek allomanya 119.054 eFt-tal nott, amit tiibb valtozas indukalt. Elsfisor
ban a tavhoszolgaltatasi tamogatassal kapcsolatos koveteles 81.115 eFt-os ndvekedese.Nott
az altalanos forgalmi ado kovetelesunk 21.608 eFt-tal, es nott a helyi ado kovetelesunk, az
elorehozort helyi ado fizetesemiatt 12.380 eFt-tal.

A kinnlevosegekre tarsasagunk az alabbiak szerinti ertekvesztest szamolja el.

A Szamviteli Politika IX. fejezete ertelmeben vevo koveteleseinket a kovetkezok szerint rninositet
ttlk:
A vevonkent, ad6sonkent kisBsszegu kBvetelesek elkUIBnitettcsoportjara kepzett ertekvesztes:

a.) Lakossagi felhasznal6k: az adott Uzleti ev fordul6 napjan 365 napon tuli
kBvetelessel is rendelkezo vevok Bsszes tartozasa.

Lista szerint: 242.471 eFt

Levonasra kerUl: az elozo Uzleti ev fordul6napjan is fenn-
all6 tartozassal bir6, az iinkormanyzati lakast berlo
felhasznal6k Bsszes tartozasa: - 12.273 eFt

Behajthatatlan kBveteleskent elszamolt ertek: 87 eFt

= OSSZESEN 230.111 eFt

Ertekvesztes merteke:
Ertekvesztes iisszege:

35%

80.539 eFt

Onkormanyzati lakast berlo felhasznal6k
Bsszes tartozasa: 12.273 eFt

Ertekvesztes merteke:
Erlekvesztes ilsszege:

Lakossagi felhasznal6k Bsszes ertekvesztese:

50%
6.136 eFt

86.675 eFt
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b.)Egyeb felhasznalok. az e1ozo iizleti ev fordulonapjan
is fennallo, tartozassal biro egyeb vevok osszes tartozasa: 2.389 eFt

Ertekvesztes merteke:
Ertekvesztes osszege:

40%
956 eFt

Osszes elszamolhato ertekvesztes:
Elozo evben kepzen ertekvesztes:
KiilOnbOzet:

87.631 eFt
96.915 eFt
9.284 eFt

Az ertekvesztis iisszege az elozO evbea bemutatotthoz kepest jelentiisen csOkkent. A
merlegkiszitis idopontjaban rendelkezisre allo informaciok alapjan, a tiibb eve tarto
tendenci8k f'tgyelembe vetelevel a Szamviteli Tiinoeny is a Szamviteli Politika eloinisai alapjan
tiirtenik tlirsasligunknal a hatliridon hili kinnleviisegek ertekelese, (Jgy iteltiik meg, hogy az
elemzett gazdasligi folyamatok indokoljak a Szamviteli Politik8nk ertekvesztisre vonatkozO
eIOinisainak mooosit8s8t.

c.) Penzeszkozok
Tarsasagunk fordulonapi penzeszkoze 143.564 eFt, ami a 2017. 12. 31-i fordulonaphoz
kepest csokkent 3.719 eFt-tal. Likviditasi helyzetiink kisse romlott a targyev vegere.

3. Aktiv id6beli elhatarolasok

Bevetelek aktiv id6beli elhatarolasa 24.950 eFt. a meg nem szamlazott, de targyidoszakot
erint6 lakossagi tavhoszolgaltatasi dij. ami el6zo evhez kepest kisse csokkent.

Koltsegek, raforditasok idobeli elhatarolasa 7.938 eFt ami a 2019. evet es az azt kovet6 eve
ket terhel6. de az iizleti evben felmertllt kiadasok osszege.

4. Sajat t6ke

A t3rsas3g sajat tokeje 2018. december 31-i fordul6napon 1.010.707 eFt. mel)l1ek osszetetele az
alabbiak szerint alakul:

• Jegyzett toke
• T6ketartalek
• Eredmenytartalek
• Lek6t6tt tartalek

919.850 eFt
13.247 eFt
68.591 eFt
4.650 eFt

• Ad6zott eredmeny 4.369 eFt

Az ad6z0tt eredmenybOl a tulajdonos Ozd Yaros Onkormanyzata szlimara 2018. evben
SO.OOOeFt osztaJek f'JZetesere keriilt sor, eredmenytartalek igenybevetelevel. A sajat toke az
eves besz8molO fordulonapjan ismet megbaladja a jegyzett toke iisszeget.

Tarsasaguok a t3rsasagi adorol es az osztalek adoml szolo LXXXI. tOrven), 7.§-a el6irasai al
tai kinalt lehet6seggel elve. a j6v6beni fejlesztesekre tekintettel 4.650 eFt fejlesztesi tartale
kot kot6tt Ie az eredmenytartalekbOl.

5.Celtartalek

Targy id6szakban 31.785 eFt celtartalek kepzisere kcriilt sor, a hitelesitett emisszi6-
kibocsajt3sunk szcrinti kiitelezettseg maradektalan teljesitise erdekeben.
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6. Kotelezettsegek

Riivid lejaratu kiitelezettsegek 2018. december 31-i allapotnak megfeleloen: 485.554 eFt, tobb
mint a megelozo iizleti evben, aminek oka elsosorban a szallitoi kotelezettsegunk novekedese, a
gaz beszerzesunk raforditasanak novekedese.
Az aruszallitasbol, iIIetve szolgaltatasbol ad6d6 szallitoi kotelezettsegeink csszege: 367.839 eFt,
az elozo iizleti evhez kepest 101.038 eFt-tal tobb. Az iizleti evet hataridon tuli tartozas nelkul zar
ta tarsasagunk,
Az egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek osszege: 117.715 eFt, ami az elozo evhez kepest tobb.
Kotelezettsegeink kozt tartjuk nyilvan a Biomassza beruhazas KEHOP tarnogatas eloleget
81.831 eFt-ot.

7. Passzfv idobeJi elhatarolasok

A passziv idobeli elhatarolasok kezott a bevetelek elhatarolasa 14 eft, a targyidoszakot terhelo,

de csak a rnerleg fordulonapjat kovetoen teljesftett kiadasok osszege pedig III eFt.

Halasztott bevetelek:

Terites nelkul atvett eszkozok passzfv elhatarolasa

Elozo idoszakokban nyert KEOP tamogatas

Retrospektiv KEOP palyazaton nyert tamogatas

Osszesen:

25.105 eFt

41.618 eft

86.743 eft

153.466 eFt.

3. sz: Tab/azat KEOP pa/yazatok halasziott beveteleinek alakuldsa eFt

Megnevezes Elnyert 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31.
osszeg Halasztott Halasztott be- Halasztott be- Halasztott

bevetel vetel vetel bevetel
KEOP-5.4.0111- 103.232 73.254 62.627 51.999 41.618
2011-0014 jelii
palyazat
KEOP- 315.645 179.491 146.300 114.626 86.743
5.4.0112-2015-
0012 jelu pa-
lyazat
Osszesen: 418.877 252.745 208.927 166.625 128.361

III. AZ EREDMENYKIMUTATAsHOZ KAPCSOL6D6 KIEGESZiTESEK

Tarsasagunk 2018. 01. 01. - 2018. 12.31. iizleti evi gazdalkodasat 9.362 eFt adozas el6tti ered
mennyel zarta.

Ertekesites netto arbevetelenek alakulasa:

Tavhoszolgaltatasi (tavhotermelesi) tevekenyseg nett6 arbevetele:

Hidegviz- gaz es aram ertekesftes arbevetele

Epftoipari tevekenyseg arbevetele:

Ingatlan berbeadas arbevetele:

Egyeb bejelentett tevekenyseg arbevetele:

1.137.841 eFt

68.018 eFt

8.162 eFt

3.236 eFt

265 eft

Osszes belfOldi ertekesites nett6 arbevetele. 1.217.522 eFt
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A ki\'eteles nagysagu \'agy elofonlubisu bevetelek, kiittserek, nifonlitlisok :

fuggetlenek a vallalkozasi tevekenysegtol, a rendes iizletmeneten kiviil esnek, a szokasos val
lalkozasi tevekenyseggel nem allnak szoros kapcsolatban. A merleg szerinti eredmenyre gya
korolt hatasuk a kovetkezo.,

Kiveteles nagys;igU vagy elofordulasu bevetelek, passziv e1hatarolasok kozott kimutatott
halasztom bevetelek targy eyre vonatkoz6 feloldasa:

.Terites nelkul atvett eszkozok miatt 9,061 eFt,

.KEOP- 5.4,0/11-2011-0014 jehi palyazat miatt 10.381 eFt,

.KEOP- 5.4.0/12-201 5-0012 jelii palyazat miatt 27,882 eFt,

Igenybe vett szolgaltatasok kiiltsegeinek jelentiis tetelei

•Mas vallalkozoval vegeztetett - targyi eszkoznek nem rninosulo - fenntartasi, karbantar-
tasi, javitasi koltsegek 35.072 eFt

.Posta, telefon es telefax koltsegek 11,162 eFt

.Hokozponti hasznalati dijak, berleti dijak 3.795 eFt

Az egyes eredmenykateroriak ismertetese

Uzemi tevekenyseg eredmenye:
+ Penzugyi miiveletek eredrnenye:
=Adozas elotti eredmeny:
- Tarsasagi ad6 ad6fiz. kotelez.:
=Ad6zott eredmeny:

9.188 eFt
174 eFt

9.362 eFt
4.993 eFt
4.369 eFt

A tarsasagi adoolaoot befoIyasolo tenyez6k

Adozis el6tti eredmenyt niivelii tetelek:
• A Szv, Tv, alapjan elszamolt ertekcsokkenesi leiras,

eszkozok kivezeteskori nett6 ertek:
• Kepzett celtartalek osszege
• Nem a vallalkozasi tevekenyseggel kapcsolatos ko]tsegek:
• Egyeb novelo tetelek

Osszesen'

173.734 eFt
31.785 eFt
12.035 eFt

157 eFt
217711eFt

AdOzis el6tti eredmenvt csiikkento tetelek:
• A TAO Torveny szerint e1ismert ertekcsokkenesi leiras, es

eszkozOk kivezeteskori nett6 erteke:
• Elozo idoszakban kepzett celtartalek felhasznalasa
•

156.079 eFt
1.405 eFt

• Adoevben kovetelesre visszairt ertekvesztes
• Fejlesztesi tartalek lekotott tartalekkent kimutatott osszege
• Ad6felajanlassal osszeruggesben elszamolt j6v3iras

Osszesen:

9,284 eFt
4,650 eFt
182 eFt

171.600 eFt

Adotiirveny szerinti adealap:
A tarsasigi ado (9 e,t.):
Ad6elolegkent megfizetett ad6:
2017. majus 31-ig fizetendo tlirsasagi ado:

55.473 eFt
4.993 eFt
3.961 eFt
1.032 eFt

Az ilidi Tavho Kft, 2018, 01. 01. - 2018, 12.31. iizleti evi tevekenysege eredmenye nem, de az
ad6zas e10tti eredmenye eleri a jovedelem minimumot, ezert a Tao. Iv alapjan tOrtenik a i8rsasagi
ad6 megallapii8sa es megfizetese.
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SZAMVITELI SZETV ALASZT As

a tavhoszolgaltatasr61 sz6162005. evi XVIII. sz. torveny eloirasamak
figyelem b e v e t e l e v e l

Az Ozdi Tavho Kft. koteles olyan szarnviteli szetvalasztasi szabalyokat kidolgozni, es az egyes te

vekenysegeire olyan elkulonult nyilvantartast vezetni, amely biztositja az egyes tevekenysegek atlat

hatosagat es a diszkriminacio rnentesseget, kizarja a keresztfinanszirozast es a versenytorzitast.

Az Ozdi Tavho Kft. fo tevekenysege a tavhotermeles es tavhoszolgaltatas, A kapcsolt elektromos

aram termeles a tarsasag tulajdonaban levo 2 db gazmotor uzemeltetesevel val6sult meg, azonban ez

a tevekenyseg jelen idoszakban gazdasagi okokra hivatkozva leallitasra keriilt.

A tavhoszolgaltatasrol es a szamvitelrol sz616 torvenyek eloirasainak figyelembevetelevel keszultek

tarsasagunk belso szabalyzatai, melyek konkret alapelveket, m6dszereket fogalmaznak meg a szam

viteli szetvalasztasra vonatkozoan,

Kiemelten:

oszabalyozasra keriilt a keringetes aramkoltsegenek meghatarozasa,

omegfogalmazasra keriilt a tevekenysegek kozvetlen onkoltsegenek meghatarozasa (szolgal

tatasi iizem koltsegeinek felosztasa, rnunkaszamok kiadasa, stb.),

oelainis, hogy a tarsasag egyeb kiszolgalo tevekenysegeinek koltsegeit, nett6 eszkozertekeit a

fotevekenysegek kozott a kozvetlen koltsegek aranyaban kell felosztani,

oa teteles minositessel el nem kulonitheto egyeb/penzugyi beveteleket, koltsegeket es rafordi

tasokat a fotevekenysegek kozott a kozvetlen koltsegek aranyaban kell felosztani

oa teteles minositessel el nem kiilonitheto eszkozoket az immaterialis javak + llirgyi eszkozok

+ vevok aranyaban kell felosztani,

oa forrasokat a tevekenysegenkenti merlegfoosszegek aranyaban kell felosztani, igy biztosit

va a merleg egyezoseget.

A fotevekenysegen kiviil oem jelentos az egyeb tevekenysegek aranya a tarsasagnal. A tevekenyse

gek kozotti szetvaIasztast a mellekelt tablazat (I. sz. Melleklet) tartalmazza.

A tevekenysegek szetvalaszllisaval megallapitott ad6zas elatti eredmeny figyelembevetelevel

1.163.948 eFt bevetelnek - raforditasnak a llivhotermelesi es llivhi\szolgaltallisi tevekenysegek kozot

Ii alcsoportosillisaval kimutathat6 ezen tevekenysegek brutt6 eszkoz ertekaranyos ad6zas elotti ered

menye. Ezen atcsoportosillissal a tavhotermeloi tevekenyseg ad6zas elotti eredmenye 2.185 eFt, a

llivhoszolgaltallisi tevekenyseg ad6zas elotti eredmenye pedig 7.199 eFt.
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IV. A TARsASAG VAGYONI PENZUGYI. JOVEDELMI HELYZETE

4. sz, tdbltizat

Vagyoni is penziigyi belyzet
elemzesi mutatoi

S. M.t.t6 201" 2117. 2111.
s.. I: • I~ szi.... X1UI. XIUI. XD:3I.

I. TIirg)i eszk, Targ),i eszk. eneke
aninJ3 Osszes esUoz erteke 59,7% 593% 52,5%

2. Forgo eszk. ForgOeszk. erteke
aninya Osszes eszkdz erteke 37% 38,1% 44,8%

3. TOke- Sajat tole
erOsseg Osszes forras 64,10/0 64,50/0 60,1%

4. ldegen tOke Kotelezettsegek
aninya Osszes forras 21% 18.1% 28,9%

5. Befel3etett Sa ia t tole
esd6ztik Befektetett eszkozok 106% 107.4% 112.9%
fedezete

6. Toke Jorgasi Ert. netto arbevetele
sebessege Sajar toke 112,8% 118.8% 120,5%

7. Lihiditisi Forg6eszkorok
mutatO 1. Rovid lej3ratiJ kOL 176% 21~. 155%

8. Lilt,iditisi Forg6eszk. -keszletek
mutato Il. Rovid lejaratu kot, 174% 208~it 153%

A vagyoni es penzugyi helyzet mutatoibol az alabbi kovetkeztetesek vonhat6k Ie:

.A targyi eszkozok aranya kisebb az osszes eszkozertekhez viszonyitva, mint a megelozo fordu
lonapon. A tarsasag celkituzesei kozott az egyik legfontosabb a fejlesztesek novelese. az
amortizacio minel nagyobb aranyu visszaforgatasa, A jovoben a mutat6 javulasat varjuk .

• Forgoeszkozeink osszes eszkozhoz viszonyiton aranya jelentosen non az egyeb kovetelesek no
vekedese miatt. A befektetett eszkozok ertekenek csokkenese is jelentos .

• A tokeerosseg mutat6ja 60, I %. a sajat vagyon osszes forrason beliili danto reszaranyat jelenti.
Az elmult idoszakok nyereseges gazdalkodasa javitotta ezt a mutat6t_ jelenleg azonban kisse
csOkkent.

•Az idegen toke arinya 2018. december 31-en nagyobb. mint az elilzil fordul6napon.
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oA befektetett eszkozok fedezete 112,9 %, azaz a rendelkezesre allo sajat tokenk teljes mertek
ben megfinanszirozza befektetett eszkozeinket. A mutate az elozo evhez kepest nott, aminek
oka a befektetett eszkozok ertekenek csokenese.

oA toke forgasi sebessegenek mutat6ja nott a megelozo idoszakhoz kepest, de ezt a sajat toke
csokkenese okozta.

oA likviditasi mutat6k csokkeneset a kotelezettsegek novekedese okozta.

Jovedelmezosegi mutat6k

5.sz. tdbltizat

S. Mutat6 Mutat6k °/o-ban
sz. megnevezese sz"mitasa 2016.XII.31. 2017.XIL31. 201S.XII:31.

Arbevetel aranyos nyereseg Uzleti eredmenyI. ETt. netto arbevetele 4,5% 1.40/0 0,8%

Arbevetel aranyos jovedel- Adozas elotti eredmeny
2. mezoseg Eft. netto arbevetele 4,5 0/0 1,40/0 0,8%

Eszkozaranyos Adozas elotti eredmeny3. jovedelmezoseg Osszes eszkoz erteke 3,3 0/0 1,10/0 0,60/0

Vagyonaranyos Ad6z3Selotti eredmeny4. jovedelmezoseg Sajat toke 5,1 0/0 1,70/0 0,90/0

Tokearanyos Ad6zott eredmeny5. nyereseg Jegyzett toke 5,7% 1,50/0 0,50/0

A jovedelmezoseg mertekenek ertekelesehez az eredmenykategoriak kozul
az ilzemi, Uzleti tevekenyseg eredmenyet,
az adozas elotti eredmenyt,
az ad6zott eredmenyt

valasztottuk ki, mivel a tarsasagot megltelesunk szerint e mutat6k jellemzik Ieginkabb,

A jovedelrnezosegi mutat6k ertekelesenel ki kel1emelni, hogy adozas elotti eredmenyunket az egyeb
bevetelek k5zott kimutatott, az elozo evekben kapott KEOP tamogatasok, terites nelkUI kapott
eszkozok, egyeb fejlesztesi tamogamsok miatt elhatarolt bevetelek jelentosen, 47.484 eft-tal
noveltek.
A jovedelmezosegi mutat6k ertekelesenel tovabba ki kell emelni, hogy a ceg nem nyeresegorienmlt
gazdalkodast folytat, nyeresege tervezesenel szamos, a tevekenyseg minosegetol ftiggetlen
tenyezovel kel1 szamolni.

oA mvhoszolgaltatasi tevekenyseg az el1atott lakossagi felhasznal6kat illetoen monopol
helyzetben van.

oAz energia beszerzesi koltsegeit jelentosen nem a mrsasag piaci pozici6i befolyasoljak, hanem
egycb tcnyczok, a hobeszerzes tekinteteben peldaul a megallapitott hat6sagi aT.

oMiniszteriumi rendelet szabalyozza a tavhoszolgaltat6nak ertekesitett tavho hat6sagi ara
mel1ett, a lakossagi felhaszal6knak es a kUlon kezelt intezmenyeknek nyiIjtott
mvh6szolgaltams hat6sagi arlit.

oMiniszteriumi rendelet szabalyozza a tavh6szolgaltat6 altaI elerheto esszeril nyereseg merteket,
a tevekenysegUnkre eloirt nyeresegkorhitot, es a fenti szabalyozasokkal osszeftiggo,
mrsasagunkat megil1eto tavhoszolgaltatasi mmogatast.

oA tavhoszolgaltamsi tevekenyseg idojarasftiggo, enyhe tel eseten likvidimsi gondok
jelentkezhetnek. Hideg tel eseten pedig meg kell elolegeznUnk az idenyvegi elszamolasu
lakossagi felhasznal6k rutesi kOltsegeit, ami szinten litmeneti likviditasi gondot okozhat.
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V. CASH-FLOW KIMUTATAs

6. .q. tdbltizJlt eFt

MEGNEVEzts 2116.XlI.ll. 2817. XlLll. 2111.XlLll.

I. Szokasos tevekmse..ool szlinn.
oenz.:szkozv8ltoZlis 285.289 96.185 82.630

I. AdOZIiselOtti eredmeny 55.871 17.702 9.362
2. EIsz3moIt amortiz2ciO 148.192 163.814 17l.552
3. Elszimolt ertikveszres -7.582 22.965 -9.284
4. Celtart.kep.es feIhaszn.kiilOob. 0 1.405 30.380
5. Befekt.eszk.enekes.ere<imenye -2.796 0 0
6. Sz8IIit6i kiilelezenseg vattoz. 43.099 -<>8.316 101.038
7. Egyeb rtivid lejar .kiilelez. VliIt. -1.529 7.188 87.770
8. Passziv idObeli elhat8r. VliIt. -<>5.380 29.394 -129.3&6
9. VevOkOvete1esvattoZlisa 21.638 -<>.762 -2.416
10. Forg6eszkOziik (vevo es penz-

eszk. nelkiil) vattoZlisa 131.118 -30.827 -122.023
II. Aktiv idObeli elhat8r. valtoz, -42.281 13.716 -2.584
12. Fizetett, fizetendO adO -4.939 -4.094 -3.779
13. Fizetett osztaIek, reszesedes 0 -50.000 -50.000

II. Befektetesi teveken}:s. szlinn.
PenzeszkOzviltoZlis -212.988 -117.554 -86.349

14. Befekteten eszk. beszerz. (-) -216.975 -117.554 -86.349
15. Befektetett eszk.eladasa ~;) 3.987 0 0
16. J(annu osztaIek
m. PenZilni miiveletekbOl sz8nn.

PenzeszkozviltoZlis -ll.500 - -
17. Reszvenykibocs3bis bevetele - - -
18. J(olVenykibocs3bis bevetele - - -
19. Hitelfelvilel - - -
20. Hosszu lejinltra nyujlOtl - - -

kolesOn megsziintetese - - -
21. Veglegesen kapott penzeszkoz - - -
22. Reszvenybevonas - - -
23. KOtveny-visszafizetes - - -
24. HiteltOrleszres, -visszafizetes - - -
25. HosszIi lejinltra nytijlOtl - - -

kolcsOnOk -13.500 - -
26. Vegleg. :itadoll penzeszkOz - - -
27. Alapit6kkal szembeni es - - -

ezveb kiilelezense~ vattoZlisa

I - II - III. Osszesen 58.801 -21.369 -3.719

IV. Penzeszkoziik vahozasa 58.801 -21.369 -3_719

A penzeszkozok valtozasa IV. mutate penzeszkoz csOkkem!st jelez. amit az eloziiekben
reszleteztiink.
A szokasos tevekenysegbiil szlirmaz6 penzeszkiizvaltozas es a befektetesi tevekenysegbiil szannaz6
penzeszkiizvaltozas kissebb mint elozo id6szakokban volt.
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VI. T.YtKOZTAT6 KIEGESZiTtsEK

I. Munkavllllal6k 4tIa!1Ol!statisztikai IMp,,,,a,WdcliitsCgeq
'ymu~lyijeJlegA egy& kifirctCsci

7.s," t6bl4;ot

Mepevms
%017."

NtsUm(f6)

Fenti tilbl8zat ncm tartalma:a.a all: IIgyvez.ell!ssel kapcsolatosan felmer11lt beJt!!lts~g, szem~lyi jellegll
kifizet~ es b6Ijllrul& 1ISS7.eget, ami 9.810 eft, 150 eft, 2.110 eft, ~ a Fclllgyel6 Bizutts8g tagjai
reuc!n: HZ iizleti evben felmeriilt tiszteletdfj&t, mely Osszesen 960 eFt.

2. A klimvezetyCdeJgn S!?kiizci a tjoY!!!!IK Alta! alkalmazotl poIitika

A flltllcr6mll kazanjainak lermel6dO flIstg6z kib0cs8tisi ertek~ ilIetve ellen6~ a
WEISHAUPT Kft. ~ 87. Erdei ~ T6th Bt. rendszeresen vegzi. A bcrendezesek 8Z el6irisolcnak
megfelel6en Ozemelnek. A Filt6er6mdben az egysc!ges kllmyez.ethas7.n6lati engedc!ly el6in1sai
szerinti ii7.emmenetet biztositunlc.

A ceg ~pj8rmllveinck kiro. anyag kibocsatasnak ellenor"';";t, olajcsm!jet szaksz.erviz.ek vc!gzik.

3. Egyeb kiegtszftiselc:

A timJas4g DzIetmenek!ben az iIz1eti ev zSnIsa utBn, a merlegkeszill!sig elicit id6szakban bekllvetko
zett esem~yeIc teljes kllrden figyelembe lettek vc!ve.

6zd,2019. mWIIB 31.
6z~iT..~-..·.:1{)'.-:P1'.dQj;::''' '"0'''

Hal8sz S6ndor
llgyvezetll igazgat6
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I. sa,mellolle!
SzA~l\lTELI szi:"nALASzTAs

• m·INiomIPItaWnil szOkI 2085.ni X\ 111.sz. t6rvc.y elOirisai f'gyeleal........ I.nl
Anapt3ri ev merlegfordulOnapja: 2018.12.31. 11-12

~ltRLEG"A" ,-'hoDt
EszUziik (.k1ivik)

_L or.

5..-- A tiki ..rc.nuHe T'vli6knw.ni H"1oOsm1!:1iI- EcYib In·•....,..., T.......... ... ..... ysq latali tnekt.ysig ........ ........
01 I A- '_I 161.116 722.156 lUIS 895587
02 IL L~_' .. '" 1._) 0 • • 0,-< - - -KisCrleti ... _. -

V."yoni .
06. Sz<Ikmi 0 0 -
07 O_vagy~ - - -
08 .
09. -
10. IL TAR<al ~) 15'.2S3 711..lJ9 11.465

~~. j "",ok 11081 448.920 11.402
12 - , I!<P<k. jlinniivelc 36.376 230062 7 266.445
13 . Wmiivek 1384 2578 56 '.018
14 - - - -
15 10706 29779 - 40.48S
16 - -
17 T~iem_~ -
18. ilL OC 119-28.sorok) 18B 1151 ISO 13.500
19. ,kapcsoIt .
20 1kaocsoIt . - - -
21. ,_. - - -
22. _.' - - - -
23 EIo.-cb - . -
24. ra'l'...." _1 ' .... talk - - -
25 "",-cb , kOieson 1.833 11517 ISO 13.500
26 T..asl - - -
27 - - -

i kW<inb -:~~ . lOr) 61.529 685.139 ..... 753.162
._) 0 9.405 • 9.4.lS

~-.goI: - 9405 9.405
'_"1' -. , at"""" -

An* -

37 IL ~- 42.031 553.253 4-'" 600.193
38 I,. szoI.. bOI(vev6k) 0 289227 1.490 290.7171
39 Iszemben - - .

40 Iszan~ lUIajdoni reszesedesi viszonyben 1c.6 vallal-
k_ - - - -

41. :egydI""" . 11",0 vaJ1a1k.szemben - -
42 -
43 42031 264 026 3419 309.'76.. -
45 .. CrT<kd,.i killonb.
46 III :(47.-52._ 0 0 0 0

; kaocsoIt'
-1Ulajdoni ,
EIo.-cb , - -..' - - -

51 F~cd.1
'i~

- -
'3 1\'. 19.498 ,n:-481 ..5&5 '~i4. ~csekkelc 276 1732 22
55 19222 120749 1563 "'534
56 C Aktn~ ,(57.-59. IOrok) 4.46; 28.0<8 363 32.'"
57 . , ekuv idObeIi 3389 286 275 2'.950

.... ford alai. ""'bell )78 6772 88 7.938

~ (01.+29.+56.lOr)

- - -
227.112 18An



A naptari ev merlegfordulonapja: 2018. 12.31. 13 - 14

MERLEG IIA" valtozat

Forrasok (passzivak)

adatok eFt-ban

Sor- A tetel mtgDcveuK Tlivb6ttrmtllsi Tavhiiszolg:il- Egyeb teviktnysig Tarsasag 6ssu-
..am tcvikcnyslg ""si teveHnysig liUUICD sen

61 D. S.jat'6 ... '" "'"' " .. -"'< ... , "'. ·71. sorl 136.SOO 863.105 11.102 ' mn'"'
62. OKE 124.230 785516 10.104 919.850
63.

i~TDE~
-

64.
65. IlL n' 1.789 11.312 146 13.247
66. IV. m 9.263 58575 753 68.591
67 V.~TOT

~(69.-70. sorok)
628 3.971 ~l 4.~~

68. VI. fARTAI
69. ; ertekele i tartaleka
70. ValOs erteke tartaleka - -

VII. 590 3.731 48 4.369
E. (73.-75. sorok) 4.293 27.143 349 31.785

c a varbatc -
ca iovObeni I - - _:_

75. Bgyeb 4.293 27.143 349 31.785
76. F. .sorl 65.576 414.644 5.334 485.554
n I. HAm, r KOTELEZ. (78 -81. sorok) 0 0 0 -
78. I kotelez. kapcsolt . I szemben - - - -
79.

oievo J~ben
-c- i vi-

- - -
80 . egyeb I - - -
81. It kotelez egyeb I Iszemben - - -
82. II. , LEJARA l1J KOTELEZ. (83.-91. sorok) 0 0 0
83. Hosszu leiaratra kanott I - -

-
- -

16. .i es i hitelek - - -
87. i leiaratu hitelek -
88 . kapcsolt Iszemben - - -
89. Tartos kotelezettsegek jelentos tulajdoni reszesedesi viszonyban

leva vallalkozassal szemben - - -
9U. . levo vallalk szemben -
91. Egyeb hosszu I'jara.u I -
92. 1II. R()VID'· .. U K()T. (93... 65.576 414.644 5.334 485.554
93. Rcvid lejaratu I - -
94. 87. sorbol: az I I - - -
95. ROvid leiaratu hitelek -
96. Vevokt61: - -
97. Kotelez. ,Ies 49.678 314.120 4.041 36Zc~
98. - - - -
99. Revid lejaratu . kapcs. vallalk. szemben - - -
100. Revid lej6rotU kot. jelentos tulajdoni reszesedesi viszonyban ICvo

vAllalkonissal szemben - - -
101. ROvid lejaratU I ; vall. szemben
102 Egyeb rOvid 15.898 100.524 1.293 117.715
103. - - -
104. ; "gyl"ek nega.lv ertekelesi - - -
105. . sorok) 20.743 131 161 1.687 153.591
106. , passziv id6beli 2 12 0 14
107. , passzlv idobeli • 15 95 I 111
108. I bevetelek 20.726 131.054 1.686 153.466

109. 11<1 .n.· • sor) 227.112 I ... n<l 18.472 '.'" '"



A naptari ev meriegfordulOnapja: 2018. 12. 31. 31 -32

Sor- A titd .wpn'a.iw T,,·ltOkr.r1ki Tj,....OszoIPI- £cyib tn-ib.,"Wc n......_.... tn"ikr.,"5ig IIIwi t(',·ikt.~ -.... ...
01 BdfOldi ,. 0 I 137841 19.681 •""77
02 -
L '.(01."'2.) 0 ',BU.' 7'-'11 ' ,n<"
03 _~k<sTJad -
04 _ ' ' j eszI<OZOIt · 3322 3322
IL .Ulidlt - 3.322 3322
III E:YIII I 19.212 550.251 0 569.470

Illeoebolvisszairt .
15 " .
06, ,. · ·
01 Eg,'d> , ,. · ·
08, EIadoo, i_e · ·
09 EIadoo , · ·
1\'. <,ft< ............... "." 941.109 160J197 12.267 ','" 7.,.
10 ,.

imn<hi icI_ <I!\-d> • ,.
,. ·

v, i_, 1.+11.+12.) 121.094 200.221 374 321,696
vi, t. iIriris 25.274 147,894 JI4 173552
'n will, 87.617 7.911 0 95,605

VII sorlx\I: . · 0
A.

~~-vq)
"L' (I_+.Il_~lIL-

·1161882 1171.091 -22 9.188
13 Kapctr oaro) osztakk , ·

13 sorlx\I, _ ' Hapott · ·
14 · · ·

14 sorlx\I, _ ' Hapott · ·
15 ~~i

· ·
15.sorlx\I, _ ' 'lkapott · · ·

16 Egyd> . 10 5 · -~
16,sorlx\I,_ Ikapott · ·

~17 Penzog)i , ""'<'Idei 109 50
11 soebol: · ·

''IlL , .... _ (1J.+14.+1 119 55 - 17.
18 · · -

I., sorlx\I ,- · ·
19

Befektctett ~i cszk6z6kbOl (ertekpepirokbcl, kolcsonok-
001_ .afordibisol<, lirfolyamvesztesegekarfolyamrryeresege

· -·
19 sorlx\I ,- · · ·

10 c es ! · · -
20 sorlx\I ,- · ·

21 R_~irok._aooa,
tru'k\·csztCsco · · - .

22 Penzog)i , <g)'d>, ·
2:,sorlx\I · · ·

IX ~nt~ · - -
B. 119 55 - 174
c, _•••• 7..' -22 9.362
X '.993
D. ,~~~ .. 4369



UZLETI JELENTES
az Ozdi Tavhotermelli es Szolgaltat6 Kft.

2018. e v i t eve ken y s e g e r Ii I

A tarsasag az alapit6 okirataban megfogalmazott celkituzeseknek megfeleloen, alapvetoen
hotermeles, tavfiites es melegviz-szolgaltatas tevekenyseggel foglalkozik, ezzel osszefuggesben
epitesi-, szerelesi, karbantartasi es javitasi munkak elvegzesere is vallalkozik.

Az 1996. januar kozepetol uzernelo varosi fiitoeromu gazkazanjai altai biztositott hoellatas mellett
20 II. evben meg lehetoseg volt a kapcsolt energiatermelesre. A Kctelezo Atvetell Rendszer (KAT)
kormanyzati szintii atalakltasa kovetkezteben, 2011. julius h6napt61 a kapcsolt energiatermeles
penzugyi, gazdasagi feltetelei gyokeresen atalakultak, jelenleg a tarsasagnal megsziint a gazmotorok
uzemeltetese (I.GM: 20 11.04.22-tol, II.GM: 2011.04.18-t61). A jelen iizleti evben tehat a varosi fu
toeromuben gazkazanok altai termelt hoellatas mellett az Ozdi Eromii Kft-tol vasarolt hoenergia
biztositasaval torrent a szukseges hoigenyek kielcgitese.

A tarsasag gazdalkodasat befolyasol6 fObbesemenyek:

• A 2017-2018. evi futesi ideny 2018. april is 16-an ert veget, a futesi es melegviz-szolgaltatas
az elolrasoknak es az igenyeknek rnegfeleloen, homennyisegmeres alapjan val6sult meg. A
varost erintf szolgaltatasi sziinet nem volt, januar 30-an a deli agon volt 15 oras leallas pri
mer vezetek lyukadas miatt.

• 2018.augusztus 21-24-eig torrent a nagykarbantartas tarsasagunknal. Rendben lezajlott a
hokozpontok gepesz-, villamos-, es szabalyozastechnikai ellenorzese, sziikseg szerinti
javitasa. A nagykarbantartas ideje alatt az NA400-as gerincvezeteken olyan atalakitast tOr
tent, ami lehetove teszi, hogy a Piac tersegeben f6ldbefektetendo gerincvezetek racsatlakoza
sa ne jarjon iizemsziinettel.

• A 2018-2019. evi fiitesi ideny szeptember 24-en indult. A fiites beinditasakor elofordult
legtelenitesi problemak eloirasszeru javitasa megtortent. Jelentosebb meghibasodas nem volt,
dijj6vafrasra nem keriilt sor.

• A 2018. december 31-ig tart6 idoszakban a fiitesi es melegviz-szolgaltatas az eloirasoknak es
az igenyeknek megfeleloen tOrtent. A varost erinto szolgaltatasi sziinet nem volt, az eszaki
agon okt6ber 4-en es 5-en 8-10 6ras reszleges leallas volt gerinc vezetek Iyukadas miatt.

• Az Ozdi Tavho Kft. a szolgaltatasi teriileten homennyisegmeres szerinti szolgaltatast val6sit
meg, havi illetve idenyvegi elszamohisi szerzodes szerint. A lakossagi felhasznal6kat erinto
idenyvegi elszamolast, azaz a vegszamlakat 2018. junius h6napban kaptak meg a
felhasznal6k. A vegelszamolas kereteben nett6 19.173 eFt-ot szamlazott ki a tarsasag a
tenyleges hOfelhasznalas miatt. Tarsasagunk a minel szelesebb korii kapcsolattartasra
tOrekszik felhasznal6ival, a zokkenomentes elszamolas megval6sitasa erdekeben.

• A fiitoeromuben a kazanok vizsgalata a kazanfeliigyelet reszerol elvegzesre keriilt. A
kazanok egoinek beallftasa, komyezetvedelmi merese rendben megtortent. Tarsasagunk
2012. evben ho es villamos energia termelo tevekenysegre vonatkoz6 2027. szeptember 30-ig
ervenyes egyseges kiirnyezethasznalati engedelyt kapott, melynek feliilvizsgalata
megtortent 2017-ben. 2018. evben az engedely adta kertek kozott tOrtent a fiitoeromii iize
meltetese.
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• A Uivooszolgaltallisrol sz616 torveny elofrasaira tekintettel tarsasagunk tovabbra is
rendelkezik a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal altai kibocsajtott
bivhiiszolgaltatoi miikiidesi (84/2012. sz.) es bivh6termel6i miikiidesi (8112012. sz.)
engedetyekkel.

• A harmadik, 2013. evben kezdodo ernisszi6 (C02) kereskedelmi idoszakra vonatkoz6
kereskedelmi engedelyt megkaptuk, valamint az annak reszet kepezO nyomonkovetesi
terviink elfogadasra keriilt. Ez evben az ingyenesen kapott kvotamennyiseg mar nem fedezi
komyezetvedehni rafordttasainkat, ezert 26.369 eFt erekben vasaroltunk piaci aron
kv6Uikat. A 2018. evi visszaadasi kotelezettseg rnaradektalan teljesitese erdekeben meg vasa
rolnunk kell, amire 31.785 eFt celtartatekot kepeztiink. Egyre jelent6sebb kornyezetve
delmi nifordibissal kell szlimolnunk a kovetkezii evekben.

• A bernhazasok iizembe helyezese 62.845 eFt ertekben valOsult meg. A legfontosabbak:

,. Nemzetor lit - Zrinyi (ItNA400 gerincvezetekre fejlesztes
,. Vezeteklyukadasok miatti vezetekek helyreallitasa
,. Meglevo hokozpontokhoz fejlesztesek
,. Fiit6eromiiben telemechanikai rendszer korszenisitese

12.530 eFt
19.665 eFt
8.706 eFt

13.695 eFt

• 2018. evben nem valtoztak szolgaltatasi dijaink az Ozc:ti Tavh6 Kft. szolgaltatasi
teriileten.

• A tavhoszolgaltatast igenybevevo felhasznalok terheinek csokkentese erdekeben a kormany
az 5112011.(IX.30.) NFM rendelet elfogadasaval tavhoszolgaltatasi tamogatast vezetett be.
Tarsasagunk a tamogatas bevezetesevel kapcsolatos feladatokat elvegezte es kialakitotta
valamint folyamatosan miikOdteti az elszamolashoz szukseges dokurnentalasi rendszert.

Az igy bevezetett rendszer szerint a tavhoszolgaltatasi tevekenyseg fiibb bevetelei a
kovetkezok:

Uivhoszolgaltatas ertekesites nett6 3rbevetele:

Uivooszolgaitatasi tamogatas:

1.137.841 eFt

478.848 eFt

Osszesen: 1.616.689 eFt

.6zd Varos Onkormanyzata tovabbra is Uimogaqa a Uivho felhasznal6k szolgaltatasi dijainak
rnersekleset a telepiilesi Uimogatasjuttatasanak folyamatos biztosiUisaval.

.Tarsasagunk a UivhoszolgaltaUist igenybevevo lakossagi felhasznal6knak 66.000 eFt teli rezsi
csOkkentest irt j6va a kozponti intezkedesek vegrehajUisaval.
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.A 2018. februar 6-an kelt ertesites szerint a KEHOP-5.3.l-17-2017-00025 szamu "Tavho
szektor energetikai korszenisitese Ozdon" cimu palyazatunkat a Kornyezeti es
Energiahatekonysagi Operativ Prograrnokert Felelos Helyettes Allarntitkar 206.693.096,- Ft
osszegu tamogatasra erdemesnek Itelte, A mar korabbi, a KEHOP-5.3.2-17-2017-00003
szamu a biomassza eromii beruhazasa erdekeben benyujtott palyazatunk is 167.380.748,- Ft
osszegu tamogatassal keszulhet el az alairt tamogatasi szerzodes ertelmeben, A ket palyazat
megvalositasa kapcsan az lranyito Hatosag utasitasa alapjan osszevonasra kerul a
kozbeszerzesi eljaras kiirasa, 2019-evben megkezdodik a beruhazas. A mintegy 770 milli6
Ft-os fejlesztes onerejenek biztositasa jelentos feladata az Ozdi Tavho Kft-nek. A piacteri
levegoben szerelt tavhovezetek foldbefektetese az 5.3.I-es palyazat reszekent szinten
tarnogatasra erdemesnek minosult, terv szerint ez a projektresz kiemelesre kerul, elsobbseget
elvez a megvalositasok soraban .

•Az uzleti ev gazdalkodasi celkituzesek meghatarozasakor 13.500 eFt adozas ellitti eredmenyt,
nyereseget tervezett tarsasagunk, melyet nem sikeriilt teljesiteni, de nyereseggel zartuk az
ever,

Adatok eFt-ban

Sorszam Megnevezes Uzleti terv Teljesites

I. Belfoldi ertekesites nett6 arbevetele 1.226.000 1.217.522
Tavhoszolgaltatas nett6 arbevetele 1.146.000 1.137.841

Hidegviz ertekesites arbevetele 65.000 67.662
Egyeb ertekesites nett6 arbevetele 15.000 12.019

2. Egyeb bevetelek 460.000 569.470
Tavhoszolgaltatlisi tamogatas 374.800 478.848

3. Saiat eloallitlisu eszkiiziik akt. erteke 3.000 3.322
Bevetelek iisszesen 1.689.000 1.790.314

4. Anyagiellegii raforditasok 1.130.500 1.184.273
Anyagkoltseg, ebbol 965.900 1.009.189

gazbeszerzes koltsege 602.000 620.022
hobeszerzes kiiltsege 238.000 264.460

Igenybe vett szolgaltatasok erteke 45.000 47.974
Egyeb szolgaltatlisok erteke 54.000 59.700

Eladott aruk beszerzesi erteke 65.000 66.969
Eladott kiizvetitett szolgaltatlisok eteke 600 441

5. Szemelyi jellegii raforditlisok 331.000 327.696
Berkiiltseg 260.000 251.406

Szemelyi iellegii kifizetesek 20.000 21.070
Berjarulekok 51.000 55.220

6. Ertekcsokkemlsi leiras 154.000 173.552
7. Egyeb raforditlisok 60.000 95.605

Raforditasok iisszesen 1.675.500 1.781.126
8. Ozerni(iizleti) tevekenyseg eredrnenye 13.500 9.188
9. PenzUgyimiiveletek eredmenye 0 174
10. Adozas ellitti eredmeny 13.500 9.362
II. Ad6fizetesi kotelezettseg 0 4.993
12. Adozott eredmeny 0 4.369
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A terv es tenyadatok osszeverese soran az alabbi megallapitasok tehetiik:

.Az ertekesites netto arbevetele 8.478 eFt-tal kevesebb a tervezettnel, aminek oka els6sorban,
hogy a tavhOdij-bevetel mind a lakossagnal, mind az egyeb felhasznaloknal a kisebb
hOfelhasznaIas miatt kevesebb a tervezettnel 8.159 eFt-tal.

.Az egyeb bevetelek kozott nyilvantarton, tervezett 374.800 eFt tavhoszolgaltatasi tamogatas
belyett, az idevonatkozo NFM rendelet alapjan, 478.848 eFt tavbiiszolgaitatlisi
tamogatlisban riszesiilt tarsasagunk. A tamogatassal a megnovekeden gazkoltseget, ber
koltseget, es C02 kiadast igyekeznek kompenzalni, csak sajnos elcsusztarva a bazis szemle
let miatt .

• Egyeb bevetel jelentos osszege a kinnlevoseg behajtasa soran realizalt koltseg, karnat, illetek,
leirt kovetelesre befizetes cimen kapott osszeg. 14.678 eFt.

•Egyeb bevetelek kozott jelentiis tetel tovabba az emisszio kvota elszamolasa miatt 17.384 eft,
eredmenyre gyakorolt hatasa azonban 0, hiszen ez meg a teritesmentesen kapott kvota
felhasznalas ereke .

•A kovetelesek ev vegi ertekelesenel 9.284 eFt ertekvesztes visszairasara keriilt sor.

•Egyeb bevetelek kozott szamoljuk el az eliizii evekben kapott KEOP tamogatasok, terites nelkOI
atvett eszkozok miatt halasztott arbevetel targyevre vonatkozo osszeget 47.484 eFt-ot.

.Anyagjellegii rafordltasok tervezett erteketol valo elterest egyreszt a gazbeszerzesi koItsegek
alakulasa okozta, ami a tervezettiil 18.022 eFt-tal tobb. Sajnos drSgabban jut g:izhoz
tarsasagunk..

•A hObeszerz6t a 2017. okt6ber I-tol ervenyes 2.886 Ft/GJ hatosagi :irral terveztiik, ami 2018.
oktober I-tol 3.469 Ft/GJ arm valtozott. Az amovekedes, a koltsegnovekedes iranyaba hatott.

·A szemelyi jellegii mordit:isok erteke 3.304 eFt-tal kevesebb mint a tervezett, melynek oka a
tarsasag Iikviditasi helyzereben keresheto .

•Az elsz8molt amortizacio 19.552 eFt-tal tobb a tervezettnel, valamint tartalmazza a nem
tervezett, egyosszegii 2.695 eFt amortizaciot is.

• Egyeb rafordit3s0k koziltt keriilt elszamolasra a C02 elszamolas miatt eredmenyt nem mOdosito
17.384 eFt, vaJamint a vasarolt kvota miatti 26.369 eFt rnforditas, valamint a kepzett celtarta
lek 31.785 eFt.

.Egyeb rafordit:isok kozott keriilt elszamolasra a 12.035 eFt adott tamogat3s, mely az Ozdi
Tavho Kft. t:irsadalmi szerepvallalasat jelzi.
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A kovetkezo iizleti terviinket 2019. naptari eyre keszitetttlk el. Ozd Varos Onkormanyzata Kepvise
lo-testtlletenek 13/2019. (III. 28.) hatarozata az Ozdi Tavhotermele es Szolgaltato Kft. 2019. evi
iizleti tervenek elfogadasarol rendelkezik.

A tarsasag nett6 arbevetelenek donto resze 1.137.841 eFt tavhoszolgaltatasbol szarmazik, tovabbra is
nagy figyelmet forditunk annak penzugyi realizalasara.

A kinnlevoseg alakulasa 2018. december 31-i allapotnak megfeleloen:
- lakossagi felhasznalok 305.219 eFt,
- egyeb felhasznal6k 71.639 eFt.
= Osszesen: 376.858 eFt.

Az Ozdi Tavho Kft. vezetosege a kovetelesek behajtasa erdekeben jelentos erofesziteseket tesz.

Sajnos az intezkedesek ellenere a kinnlevoseg merteke stagnal,

A (1992. evtol) halmozott lejart kinnlevoseg aranya az osszes arbevetelhez viszonyitva: 1,2 %,
az elozo evekhez kepest az alabbiak szerint alakult.

Vizse;alt idopont Hatralek (eFt)
Lakossag: 335.730

2014. XII. 31. Egyeb: 46.816
Osszesen: 382.546
Lakossag: 339.299

2015. XII. 31. Egyeb: 48.866
Osszesen: 388.165
Lakossag: 297.087

2016. XII. 31. Egyeb: 19.630
Osszesen: 316.717
Lakossag: 298.008

2017. XII. 31. Egyeb: 28.970
Osszesen: 326.978
Lakossag: 284.960

2018. XII. 31. Egyeb: 27.693
Osszesen: 312.653



6.9khl

A t6rsu6g az iizleti ev folyamlln oem vCgzetI iizlctrCszdc mcgszenesere iriuyul6 tevCkc:oyKget, C:s
nan n:nddkezijc s.iit Rsz'/m)'dckeJ. KutatUi C:s Idsaleti fe:J1esztesrevonadcozO tev&c:oyRget nan
vCgzett.

A kOmyezetvCdc:lem aszkiizei, a tmasag 4ltal alkalmazott politika:
A Ftit6er6mfi kazanjainak lennel6d6 fllstgtt kibocs8tB.si m1~k~ illetve e1Ien6rzeaet a
WEISHAUPT Kft. Cs a Fzdei Cs T6Ih Dr. ra!dszcrcscn v. A bcnndez' Ik az
el6fr6so1rnak megfelel6eo ilzemelnek. A Filt6er6miiben az egysegcs k6rnyezelhes7!11UBlj
c:ogaIByelOirisai szerinti ilzemmc:oetct biztosltunk.
A vezet& sdejtcz6sc:k sorin lebontotl kitr8nypapir, hOszigelelOllDyag eknillit.asar6l, a
kl!rn~ elllWsok szelillti kezelesb6l, megsemmjs~l a szillit6 saj8t
hatjskDrbengondoskodik.

A dg ~"mMinek k6ros anyag kjhncS!lt6snakeUen6rzeset, olajcserejet szakszervizek veg
zik.

61 .. ephlr4ppee _epu.pftllat6. hogy eigiDk a 2018. evet 4.369 eft ad6zott eretImfr.yd
zirtL Az id' fir lOrD 6l.l1<15eft IIenlhhU izembe helyez&e vaJ6nIt aeg. KiizUJ1odsa,
IIiteItartudA IIiIlaa"n"'guk

F6 cClunk to"ribbra is, az 6zdi r'vbi) Kft. vagyoni belyall!nek javitasa, ilIetvc IIDDak stabiJjz41w, a
feJhasm6I6kkal val6 kapcsolattart(ls meg kedve7.6bb ir8nyba tlIrtal6 mozdIlBsa, va1amint a
lc:hcl6sCgck IIIIta felt&ldr.liil fiIggOen az e16z6 id6szaknil jelent6scbb lifordft6st igbty16
fejleszte.eJc., 'beruhb;6aok kivitelezese KEHOP p81y(lzati forrisoIc bevooU(lwi.

6zd, 2019. nWcius 31.

iigyvezct6 ipzgat6



FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

Az. Ozdi Tivb6termel6 es Szolgiltat6 KorhUoll FeleliissegiiTars.sag
tulajdonosa szIImara

Vilemeny
ElvOgrotilr.lIZ 6zdi Hvh6termel6 a SzoII","t6 KorUtolt FclellisaeguH"""g

(,,. T6rsas6gj 2018. evi eves bcsdmolOjinak lr.onyv..u.gMaW, amely eves bes7mnolO a 2018.
december 31·i fordul6napra k~szftett merlegb61 - melyben az eszkoz6k es fomisok egyeza
vegOsszege 1 681 637 E Ft, 12 ad67.otteredmmy 4 369 F, Ft nyereseg -, es az ugyanezen
idOJXlnuaJvegzOdO iUleti evre vonatkozll eredmenykimutatasb6l. valamint 8 szamvileli JXllitika
jelent6s elemeinek5sszcfoglal8s8l is tartalm..o kiogesz;lii mellCklelbOlill.

V~em~yOnk szerinI. rncllCkcll eves bes<8mo16megbUhal6 es vallis kq,e. ad 8nl>llSllg
2018. december 31-en fenn6ll6 vagyoni Os p<!mlIgyi helyzd6r01, va1aminl az ezen idllponttal
vegzDdciiUleti """, volllllkoz6 jGvedelmi hely;ootb61 • Magyarorszjgon hataJyos, a ...amvilelr6l
sWI6 2000. evi c. tOrvCnnyel6...bongban (a tovabbiakban: .sz>lmviteli tOrveny'').

Avclemeny .!apja
K5nywizsg&latuDkat a .\1agyar Ncmzeti Kwyvvizsg6lati Standardokkal Osszhanghan 's a

kwyvvizsg4lalra vonatko70 - MagyB!O!'S2AgonhataJyos - tOMnyek t!s e&.vebjogszab6lyok
alapjAn hl!itottuk vOgre. Ezen standanlok ~Imeheo fennill6 fdelOs~giInk b6vcbb leirasat
jelentl!sOnk ,~ IriJnyvviugd/o ';VOS bllSZOmu/cl/Wnywizsgdlal,wl vola jelel6.<sege" S2akasza
wtalmaua.

FOggetlenek vagyunk a 16rsas8gt61a vonatkoz.6.M"8Y""'1'S7Agonhat81yosjogslllbilyokhan
I!s a Magyar Kllnyvvi<Sg8l6iI<amanl.A kOnyv..u.g8iOi hiYIIIBs magatarl6si (etikai) szabilyairol
Os • fegyclmi eljAmsr61sz016 szabil)l28ta"-ban, valamint az czekben nem rendezett k~sek
tekintet~heo • l\emzet1cllzi Elikai Standardok TesdlIete Altai kiadatt ,,KllnyvvizsgMOk Etikai
K6dexe"-ben (12 IESBAK6dex-ben) foglaltak szerint, Os megfeleI1lnk az ugyan= nonn4kban
szm:p16 lOvibbi etikai el6in1soknak is.
M.ggyo~llok, bogy lIZ liltalunk megszerzett kOnyvvizsgMati bizonyftek elegendO cs
megfelelOal8JXltnylIjt ~ornblyOnkh!Sz.

Egyeb informaci6k:

Az. iizleti jelentes
Az egy6b infonnitci6k az 6•.di Ta.hOlcnnel6 & S..,II6II.16 KorhitoU Felela ••• gu

Ta .... 'ag 2018. evi tIzleti jelenteseb61 aJlnak. A vezeles relol6s az Ozleti jelenlesnek a
szamvileli lOrvCoy.illelve egyeb rna. jugszabaily vonatkoz6 clolnlsaival iisszhangban l(!rt~no
clkCszil~r1. A fUggetlen kllnyvvizsgil6i jeleat&Ook "V6Ie~y" szakasdban "" eves
bes7Amol6ra adon velemenyiiok nem vonatkozil: az tIzleli jeleatesre.
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Az eves beszamolci 6l:alunk vtg7.ett kllnyvvizsg6l .... val kapcsoIatbon a mi
felel6sstgilnk IZ iiz)eIi jelenlCs iIc:vasisa es ennek sorin IIlII8k mertegelex. bogy IZ ~cti
JelenlCs I~ ellentmond-e az tves 1x:szjq-.oI6.... vag) a konyvvizsgi.lat saran szerzeu
ismaet,,;,,1mr!c ""IY egyebUn! Ugy tIlnik..., bogy IZ Ii!nyegeshi"" i11i,,", 1aIWmaz. H.o IZ
dvep.u JIlUDk8Dk alaP.iinma a kovmez!rt ..... jutunt, bogy az egyeb iJJ1OnwiciOk lCnyeges
hibU 611it6st tanBlmaznak. kOtdenegilnJr. en6I Cs • bibOs iIIlllis jellcgl!r6l jelmt&t temU.

A szamviteli IlIrv4!ny a1apjin a mi frlelcia"gfml tovabbti lIIIIIIk megftB-. bogy lIZ

CZIeIi ~ a szinniteIi Ulrv4!ny. illerve egytb m65 jogszab61y vonatkozi> elGlrUaMl
asszbangban V8IH:, es enOl, vaIamint az !lzIeti jdenIis es az eves bc:szjmol60sszban&i*61
.aeme"y nyilvinltUa.

v6em&tyllnk szerint az o.m n ..WCuwdi '" SmJgiJIat6 Korlitolt ]I '15 V
T...... 2011.Cv:i tIzIeti jelen*e minden Ibtyqes W>nIlk07Jis1,.t 6s~ VIIIIZ 6zdi
Tlhtoat, • .016 '" SoaIpItarG KorUtoit FeIN .et T6nadc 2018.Cv:i Cvcs besDmoI6j6vaI
Cs I ""uhiteli tll!vtuy vonatkozO d6i1*saivol. MilICI ogyeb mas joasmb'ly a TirsasBg
...... DaD ir el6 tovihbi k611Cteimmycl<etaz tIzIeti jelentesre, CZI!n e tdtinIeIben nan
monel"",, .CIauo!nyt.

Az iIzIeti j' .... mas jdlcgO ltuycges dlentmoDd65 vagy ltuyeges hibU iJJilas laD jlIIott
IIIJdomt!sm!rra, Igy e tekiutctben nines jdeoteoivolOok.

A veules 1&1 lIZ iniayitisal megbfmtt szemelyek felel6ssece lIZ iNes
besDmoI6ert

A yezdCa felda. IZ eves besdmol6uak a szimviteli IGrVtuDyeIIIsszbaagbao IGd4!u6 es
• vahle bernutotjs kOveteJmeuy4!oek megfddO dUszitCsCo!n, vaIaninI az olyon beIs6
korDollat, omeIyet • vezetes stOk!g .... r.1 IIhboz, bogy IcheI6v4! v61joo az aka.
_Msb6I ...... WI erod6lCnyeges 1a"b6s i1IiW16I mentes eves besnlmo16 dkCszItCse.

Az e- be,,;!m,>16 eIUszftese sadu a yezetI!s felel6s ozbt, bogy feJmaje a
T......".k I Y6IIaIkozjs folytatisUa YII6kIp 'g!1 Cs az odoU beIyzetnek mqfeId6e!l
La ' Ill'" a v61la1kozjs fol,.-."u hI" _" ... inf0mtaci6kat, vaJamint • '-ezcI4!s feld •
v6IIaItoz6s fol)'1aWinakelven alopul6eves bes>allol6l!ss7.e61lltBYert.

A yr, 'SIIck. v6llalkoz.is folytl"siMk elv4!b6I !tell kiindulnia. he ennek lIZ cJVDek
IZ ~ eltero mKIdkezes oem .t.Wyozza, iJletve • yj!na!kmjsj te¥6keo}..q
lilly! " lnet dlentwood6 ttu)'CZ6, k&iIImI!Dy oem jjJ feon.

Az "*"1" f t megblZIJII szan6Iyek felel6Iet a T*sas6g ptuzOgyi bcsz8moIisj IOlyamatinat
~

A k6Dynizsgjl6 iNes beszalD016kiDyvvizs&'Jatiert val6 feld68S~e
A kIIuyvvizogiIat serio c:tIuuk lI:eII6bizonyoNgot suremi arr61, bogy IZ eves

"", .. '111,,,,,,,)6~ nom tartaJmaz okAr coaI6sb6l. okar IaWI ered6 ltuycges InDilaui_
vaIamiIIt az, hoaY euuek a1apj6n a ~emCny1lnke1 wtalmaz6 fIlagetIen kllnyvvizspkli
jelentaJ .......,..mJr. ki. A kell6 bizonyossOg _ (ok'; bUonyossig, de oem prancio om,
bogy. Magyar "Ianzeti KlInyvvizsplmi SIIDIardokkaI Gsszhanghan eIvfgzcu kOoyvvizsplal
mindil RJtmja IZ egyebkfn! I~eza len}-ege5 hibtis 6l1itast. A hibtis 6llftAsok eredbetnel<
.... Msb6I vagy hill8b6l, .. lenyegcsnclt miol\sollnek. ho tsszcrii Jehet az a vm.toDs, bosY
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ezek Onmagukban Vag)' egyilttesen befoly6solhatj6lc a felhasznAI6k adon eves besz8mo16
al.pjAn meghozott gazdasasi dont61eit.

A Magyar Nemzeti KonyvvizsgAlati Standardok szerinti konyvvizsgaJat egesze sorlm
szakmai megitClest a1kalmazunk es szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bbA:
Azonosl~uk es felm&,iUkaz eves besz8mo16 aIW csalAsb6I,akar hibAb61credO Ic!nyeges
hibis ilIluisainak a kock6zatait, kiaJaId\iuk b vegrehajliuk az ezen kockazatok
kueJc!sac aIkaImas konyvvizsg8Jati eljliniool<al, vaJaminl elegendO ~. megfelelO
kOnyvvizsgAlati bizonyttekot szen:jJnk a velemenyl!nk megalapo2As8huz. A esal .. b6J
credO lonyesos hib.. IIIUt!s rei nem tAnlsAnak a kockazata nagyobb, mint a hibolbOl
credcie, mivel a c.. llis magliban foglalhat OsszejA1s2Ast,hamisttast, szandekos
kihagyAsokat, teve. nyilatkozatokat, v.gy a bels6 kontroll feIOlI_1.

• MegismOJjUka konyvvizsgAlat S7JeII1pontjAb6Jrelevllns bels6 kontrollt annak c!nIekeben,
hogy olyan kOnyvvizsgll!ati eljAr6s0kat tervezzIlnk meg. amclyek az adott kOrOImc!nyek
kCWlll megfelel6ek.. de nem azerl, hogy a TarsasAg belso konlrulijAnak hatekonysAgAr.
vonatkoz6an velemen)1 nyilvinftsunk.

• P.rtekeljOk a ve7.. t" Altai .Ik.lma>on S7.Amvilelipolitika meSfelelosegct cs • ,eutes
A1talkt!szilell s2Amviteli beesl.sek bkapcsol0d6 kUzzeU;lelekesszen1segel.

• Kovelkcztetest vODunk Ie arrOl, bogy helyc!nvaJ6-c a vczet.is .. suml a vAiJalko•.A.,
folytatlisSnak elven alapul6 eves beszAmol6 O.. ,eAllftJIsa, vaJamint a megszerzen
knnyvvizsglllati bizonyiltk aJapjAnarrOl, hogy fennill-e lenyeges bi7.onytalanslig olyon
esemenyeUel vagy felteteleUel kapcsolatban, amelyek jelento. ketseget vethetnek reI a
T6rsas8g vlllialko"" folytalisAra •• 16 ktpcssCget iIIetl>en. Amennyiben azt a
kOvetkezretesl vonjuk Ie, hogy lenyeges bi7.onytalansAg aU fonn, fuggetJen
konyvvizsgAl6i jeJenh!sOnkben fel kell hivnunk a figyelmet az ~es besz8mol~ban leva
kapcsol6d6 k6:t:lA!h!lelekrc,vagy ha • kO:w!telelek e tekintetben nem megfelelnek,
mioOsltenOnk kell velemOnyOnket. KOvetkeztettseink a flIggeden lr.onyvyizsgAl6i
jelentbOnk dAtum6ig megszerzet! konyvvizsgAlati bizonylltkon alapulnak. J~"obeli
esemenye!< vagy felltlelek azonban okozhatj6lc az~ bogy a T6rsas8g nem IUdja a
vllllalkozAst folytatni.

• JOrt~keljnkaz eves beszAmol6 'tfogo bemutatJIs;l~ feltpiltstt Os tartalmAt, beletrlvc a
kiegeszltO melltkletben lett kOzzttetelekel, valamint CrtekeljUk azt is, bogy ft7 tve.
bes2Amol6han leljesiil-e az alapul szolgAl6 ugylctek Os csemenyek val6. banutat6sa.

• Az irlinyi.... aJ megbizon szemelyek tudomisAra h02ZUk - egycb kCnltlsck mellen - •
kOnyvvizsgAlat terv.zen hatokOret e. Dleme7.eset. a kOnyvvizsgalot jelenlo.
mes'llapit!sait, beletrlve a Tllrsasag alta! alkalmazott bels6 kontrollnak a
kOnyvvizsgAlatunk sonin U1talunk azonosltott jeJent6s hiAnyossligait is, ba voltak
i1yenek.

Jelentes egyeb jogi es szabalyomi kiivetelmenyekr61:

A szamviteli szetv6lllszt8sr61 keszillt jelente.~
Az 6zdi T'vb6termeJ6 Os Szole'ltat6 Korbltolt Felel6uigli Tbsade a
tavh6.zolgAltatasr61 szol6 2OOS. "vi XVDl. TOrvtny IS/A. §-ban foglaltaknak megfclc16en a
kiegCszit5 mellckielben clktszitclle az engedelykOlele. Os egytb levekenystseinck .7.Amviteli
.zetvAlasztJlsal. A tJlvhOszolgaltatJlsr6!sz616 tOrv"ny 18/8. §-ban (ogloll koteJezeltsigilnknek
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mqfeIeI6eo Dyilatkozunk. bogy lIZ oIkaIma2IOtt sz6mviteli szetviIaszdsi s:r.ob6I)'Ok a
1Miilaud6 Cs tivh6szo1Pltat6 1eY&enyagelmek lIZ egy<!b teY4eaysCp:ba vaI6
SZI!Ivalaztiso CSCla.en megfelel " ~ybe:D el6inakDok, bizIositj4k e1eWl<eaysq.,k kOzCiIIi
l..esztfinaiSZhods mentesseget. A 1ivb01muoe1OCs " t8vb0szolPltat6 ~')sCgek
~ " Mogyar Energia Hivml (jelenleg Magyar Enagelibi Os RIlzm6-
aab6IycrdIsi HiVllUll) 112013. !Dllni~mJasa S7.eri!It 1IInmt.

...


