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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 

29. napján tartandó rendes ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Marosi András vezérigazgató 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Marosi András vezérigazgató; Dr. Markovics 

Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Harkány Város Önkormányzata 100 %-os arányban tulajdonosa a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-nek 

(továbbiakban:HVG Zrt.). Fontos, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és 

a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek jelentőségére az Állami 

Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott. 

  

A HVG Zrt. vezérigazgatója elkészítette a Társaság 2016. évi beszámolóját, eredménykimutatását, 

mérlegét, kiegészítő mellékletet, amelyet teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatoltunk. Az írásos 

anyaghoz csatoltuk az Elisa Profi Audit Könyvvizsgáló Kft. által készített könyvvizsgálói jelentését is. 

 

A társaság Felügyelő Bizottsága (FB) 2017. május 29-én  délelőtt tárgyalja a HVG Zrt. 2016. évi 

beszámolóját.  

 

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a HVG Zrt. 2016. évről szóló 

beszámolóját tárgyalja meg, és azok elfogadása tárgyában hozzon határozatot! 

 

 

Határozati javaslat 

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a tulajdonában álló Harkányi 

Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéshez csatolt 

tartalommal elfogadja. 

  

Felelős:  Polgármester, Vezérigazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

Harkány, 2017. május 25. 

 

        

 

 

       Dr. Markovics Boglárka s.k. 

       Jegyző 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A   HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.  tulajdonosának 

Vélemény 

Elvégeztem  a   Harkányi  Városgazdálkodási  Zrt. („  a  Társaság”)  2016.  évi  egyszerűsített  éves

beszámolójának  könyvvizsgálatát,  amely  egyszerűsített  éves  beszámoló  a  2016.  december  31-i

fordulónapra készített mérlegből –        melyben az eszközök és források egyező végösszege 33 356 E Ft,

az adózott eredmény  9 934 E Ft nyereség -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó

eredménykimutatásból,  valamint  a  számviteli  politika  jelentős  elemeinek  összefoglalását  is  tartalmazó

kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság

2016.  december 31-én  fennálló vagyoni  és  pénzügyi  helyzetéről,  valamint  az  ezen  időponttal  végződő

üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). 

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített

éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos

etikai  követelményeknek  megfelelve,  függetlenek  vagyunk  a  Társaságtól,  és  ugyanezen  etikai

követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot

nyújt véleményemhez. 

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a

valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a

vezetés  szükségesnek tart  ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár  csalásból,  akár  hibából eredő lényeges

hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a

vállalkozás  folytatására  való  képességét  és  az  adott  helyzetnek  megfelelően  közzétegye  a  vállalkozás

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló

számvitel  egyszerűsített  éves  beszámolóban való alkalmazásáért,  azt  az  esetet  kivéve,  ha  a  vezetésnek

szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen

kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az  irányítással  megbízott  személyek  felelősek  a  Társaság  pénzügyi  beszámolási  folyamatának

felügyeletéért.] 



A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló

egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek

alapján a véleményemet) tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság

magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás,

hogy  ezek  önmagukban  vagy  együttesen  befolyásolhatják  a  felhasználók  adott  egyszerűsített  éves

beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak

a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok  fenn a könyvvizsgálat egésze

során. Emellett: 

 Azonosítom és  felbecsülöm az  egyszerűsített  éves  beszámoló akár  csalásból,  akár  hibából  eredő

lényeges  hibás  állításainak  kockázatait,  az  ezen  kockázatok  kezelésére  alkalmas  könyvvizsgálati

eljárásokat  alakítok  ki  és  hajtok  végre,  valamint  véleményem  megalapozásához  elegendő  és

megfelelő könyvvizsgálati  bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel  nem

tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,

hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

 Megismerem a  könyvvizsgálat  szempontjából  releváns  belső  kontrollt  annak  érdekében,  hogy

olyan  könyvvizsgálati  eljárásokat  tervezzek  meg,  amelyek  az  adott  körülmények  között

megfelelőek,  de  nem azért,  hogy a  Társaság  belső  kontrolljának  hatékonyságára  vonatkozóan

véleményt nyilvánítsak.

 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

 Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló  számvitel  alkalmazása,  valamint  a  megszerzett  könyvvizsgálati  bizonyíték  alapján  arról,

hogy  fennáll-e  lényeges  bizonytalanság  olyan  eseményekkel  vagy  feltételekkel  kapcsolatban,

amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.

Amennyiben  azt  a  következtetést  vonom  le,  hogy  lényeges  bizonytalanság  áll  fenn,  független

könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell

véleményemet.  Következtetéseim  a  független  könyvvizsgálói  jelentésem  dátumáig  megszerzett

könyvvizsgálati  bizonyítékon alapulnak.  Jövőbeli  események vagy feltételek  azonban okozhatják

azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

 Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



Kommunikálom az  irányítással  megbízott  személyek  felé  -  egyéb kérdések  mellett  -  a  könyvvizsgálat

tervezett  hatókörét  és  ütemezését,  a  könyvvizsgálat  jelentős  megállapításait,  beleértve  a  Társaság  által

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is. 

Pécs, 2017. május 29.

Dr. Varga László Miklósné                                               Dr. Varga László Miklósné
ELISA PROFI AUDIT Könyvvizsgáló KFT.                     nyilvántartási szám:001661
7625 Pécs  Dr. Majorossy I. utca 47. 
Nyilvántartási szám:000359



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
Pécsi Törvényszék Cégbírósága                     
02-10-060412

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. február 15. - 2016. december 31.

Harkány, 2017. május 20.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[EsBo program]



HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási időszak: 2016. február 15. - 2016. december 31.

1000HUF Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 67 197

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0

III. Egyéb bevételek 140 738

IV. Anyagjellegű ráfordítások 81 347

V. Személyi jellegű ráfordítások 112 725

VI. Értékcsökkenési leírás 3 136

VII. Egyéb ráfordítások 227

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV- V-VI-VII. sor) 10 500

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 44

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) -43

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 10 457

X. Adófizetési kötelezettség 523

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 9 934

Harkány, 2017. május 20.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

[EsBo program]



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
Pécsi Törvényszék Cégbírósága                     
02-10-060412

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Harkány, 2017. május 20.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[EsBo program]



HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 
A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

1000HUF Tárgyév

A. Befektetett eszközök 27 023

A.I. Immateriális javak 0

A.II. Tárgyi eszközök 27 023

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

B. Forgóeszközök 3 900

B.I. Készletek 0

B.II. Követelések 2 068

B.III. Értékpapírok 0

B.IV. Pénzeszközök 1 832

C. Aktív id őbeli elhatárolások 2 433

 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 33 356

D. Saját tőke 14 934

D.I. Jegyzett tőke 5 000

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0

D.III. Tőketartalék 0

D.IV. Eredménytartalék -5 229

D.V. Lekötött tartalék 5 229

D.VI. Értékelési tartalék 0

D.VII. Adózott eredmény 9 934

E. Céltartalékok 0

F. Kötelezettségek 16 964

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 964

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 458

 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 33 356

Harkány, 2017. május 20.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

[EsBo program]



 
[EsBo program] 

Adószám: 25495001-2-02 
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Kiegészítő melléklet 
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Fordulónap: 2016. december 31. 

Beszámolási időszak: 2016. február 15. - 2016. december 31. 

 

 

 

Harkány, 2017. május 20. 

 

 

A gazdálkodó 
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P.h. 



-1- 

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

Harkány Város Önkormányzata elhatározta, hogy a városgazdálkodási feladatok ellátására önálló 
társaságot hoz létre. Ennek következtében megalakította a HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
ZR-t 2016. február 15-vel, 5.000 eFt jegyzett tőkével. A cégbejegyzés  február 23-val megtörtént és a 
társaság tevékenységét meg is kezdte. 

Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz 
szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan 
működjön. 

A vállalkozás két legnagyobb megrendelője a kapcsolt vállalkozásai, úgymint az Önkormányzat, 
valamint a Gyógyfürdő. 
 
Az Önkormányzattól az indulás megkönnyítése érdekében műszaki berendezések, gépek, járművek 
átadására került sor a feladat ellátásához, valamint havonta támogatásban részesíti a részvénytársaságot. 
Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a társaságra bízott feladatok színvonalas ellátása 
érdekében Harkány Város Önkormányzata  és a Városgazdálkodási  Zrt feladat ellátási megállapodást 
kötöttek, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel vállalkozási szerződés keretében rögzítették a 
kötelezően elvégzendő feladatok körét, valamint a megrendelések és díjfizetések menetét. Így a Zrt 
vállalkozási tevékenységére a megbízásokat döntően az alapító önkormányzattól  és a Gyógyfürdőtől 
kapja. 
 
A Zrt f ő tevékenysége: 

• Zöldterület-kezelés  -   ehhez a kertészeti munkához saját maguk állítják elő a kitelepítendő 
palántákat is. 

Egyéb tevékenységek: 
• Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák 
• Lakossági igényre végzett munkák 
• Takarítás 
• Felújítások, karbantartások végzése 
• Közterület rendezés 
• Kaszálás 
• Parkosítás, parkrendezés 

 
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálatát az ELISA PROFI AUDIT Könyvvizsgáló 
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, (7625 Pécs, Majorossy utca 47.Cégjegyzékszám: 02-09-064472).   
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
Dr.Varga László Miklósné (an.: Csapó Erzsébet) , MKVK: 001661. 
7815 Harkány, Kölcsey Ferenc tér 28. 
 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei 
és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló 
összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb 
adatai, jellemzői az alábbiak: Ferinno Kft, 7636. Pécs, Kis u. 2/a. A könyvelést regisztrált 
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könyvvizsgáló végzi, a Ferinno Kft egyik tulajdonosa személyében: Királyné Demcsák Ágnes, MKVK: 
005147 

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
ZRT kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre 
okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. Beszámoló választott formája és típusa 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT a tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót 
készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás. 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT az üzleti évben a beszámolóban a mérleget A 
változatban állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
május 20. 

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, 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. 

2.7. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a  beszámoló devizaneméért 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. 

2.8. 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. 
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Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal 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. 

 

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 
leírásként egy 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 realizálható értéke valószínűsíthetően 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, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

2.9. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására 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. 

2.10. Valós értéken történő értékelés 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT 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. 

2.11. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok  a 
tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.12. Céltartalék-képzés szabályai 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, 
valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános 
szabályok szerint képez. 

2.13. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik. 



-4- 

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

2.14. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik. 

3. Elemzések 

3.1. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök   81.01 
Immateriális javak     0.00 
Tárgyi eszközök   81.01 
Befektetett pénzügyi eszközök     0.00 

Forgóeszközök   11.69 
Készletek     0.00 
Követelések     6.20 
Értékpapírok     0.00 
Pénzeszközök     5.49 

Aktív id őbeli elhatárolások     7.29 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 

 

3.2. Vagyoni helyzet 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 55.3 %-ban fedezte. 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a 
tárgyévben 44.8%. 

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 113.6 %-át tették ki. 

3.3. Likviditás és fizetőképesség 
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke a tárgyévben 0.23 
volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül a tárgyévben 11.7 % 
volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) a 
tárgyévben 0.23 volt. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 12.2 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 23.0 %-ban fedezték a 
kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 81 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.4. Jövedelmezőség 
Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 29.8 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 198.7 % volt. 
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Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 66.5 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény a tárgyévben 148 Ft volt. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 368 Ft adózott eredmény 
jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 88 Ft volt. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Befektetett eszközök 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

 

 
 

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 906 
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 26 117 

 

4.2. Forgóeszközök 

Követelések jelentős tételei 

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

 

 
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 500 
6. Egyéb követelések 1 568 

 

Pénzeszközök jelentős tételei 

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

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 269 
2. Bankbetétek 1 563 
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4.3. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív id őbeli elhatárolások jelentős tételei 

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 (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 433 
 

4.4. Kötelezettségek 

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 (1000HUF) Összeg 

3. Vevőktől kapott előlegek 6 149 
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 815 

 

4.5. 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: 

 

 
 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 458 
 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja 
be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 
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Bevétel-kategória Tárgyidőszak 
 1000HUF % 

Árbevétel 67 197 32.3 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 

Egyéb bevételek 140 738 67.7 

Pénzügyi műveletek bevételei 1 0.0 

Bevételek összesen 207 936 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
tartalma és összegei az alábbiak:  

 

 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

értékesítés árbevétele (palánta, egyéb) 6 625 
bérmunka 767 
park rendezés, kertészet 26 511 
egyéb munkadíjak (felújítások, javítások, rendezvényszervezés) 32 854 
vállalkozási tev.bevétele (hírdetés szerv., gépbérbeadás, tel.átszlázás) 440 
Összesen: 67 197 
 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

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

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

ért.immat.javak, te.eszk.bevétele 236 
káreseménnyel kapcs. bevételek 176 
támogatások ktg.vetésből 12 165 
önkormányzati támogatás 127 900 
egyéb kapott tám.(rendezvényekre kapott cégektől, magánszem-től) 255 
egyéb bev. (kerekítések) 6 
összesen: 140 738 

 

 

5.2. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását 
mutatja be az alábbi táblázat: 
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Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Tárgyidőszak 
 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 83 347 41.3 

Személyi jellegű ráfordítások 112 725 57.0 

Értékcsökkenési leírás 3 136 1.6 

Egyéb ráfordítások 226 0.1 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 44 0.0 

Ráfordítások összesen 197 479 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 41 127 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 8 435 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 641 
08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 574 
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 28 570 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 84 559 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések       6  877 
12. Bérjárulékok 21 289 

 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT kapcsolt felekkel 
bonyolított lényeges ügyletei a szokásos piaci feltételek között valósultak meg, így azok külön 
bemutatást nem igényelnek. 
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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 visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került 
sor.A felügyelő bizottság tagjai kapnak havi tiszteletdíjat, az elnök 203.000,- Ft/hó, a tagok pedig 
101.500,- Ft/hó juttatást. Ez a 2016-os üzleti évben mindösszesen 4.060.000,- Ft volt. 

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került 
felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló 
könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 270.000,- Ft. 

6.4. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be 
állománycsoportonként az alábbi táblázat: 
 

Átlagos létszám állománycsoportonként 

Állománycsoport (fő) Átlagos 
létszám 

Felső vezető 1 
Vezető 0 
Irányító 0 
Ügyviteli alkalmazott 2 
Ügyintéző 0 
Szakmunkás 22 
Betanított munkás 0 
Segédmunkás 24 
Egyéb 0 

Összesen: 49 
 

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok 

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége 
nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem 
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A HARKÁNYI 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem 
termel, nem tárol. 

6.6. 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, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 



Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat /kivonat/

Készült a HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT legfőbb szervének az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó, 2017. május 30. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

5/2017 számú határozat

A 2016. üzleti évben keletkezett 9 934 EFt adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra.

K.m.f.

Hitelesítő

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
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Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
Pécsi Törvényszék Cégbírósága                     
02-10-060412

HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4

Társasági adó kalkulációs tábla
2016

Átlagos állományi létszám: Tárgyévi : 49
Előző évi: 0

Gazdálkodási forma kód: 114Z
Szervezeti kódkocka: - üres
Ügyintéző neve és telefonszáma: KIRÁLYNÉ / 72/410315 
Bevallási időszak: 2016.02.15 - 2016.12.31
Bevallás jellege: Alapbevallás
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkocka: Adóév első napján : - üres

Adóév utolsó napján: - üres
Jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazása: Nem kötelezett - induló év
Kedvezményezett eszközátruházás választásának
bejelentése:

Üres

Kedvezményezett átalakulás bejelentése: Üres
Transzferár-nyilvántartás: Nem
Növekedési adóhitel alkalmazása: Nem
Progresszív mentesség külföldi jövedelmekre: Nem
Üzleti vagy cégérték jogszerű elszámolása: nem érintett
IFRS áttérés következő adóévtől: nem érintett
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazat:Nem
Ta sajátosság: Üres
Ta bevallás kiállítás helye és ideje: Harkány, 2017.05.30
Adótanácsadó vagy adószakértő neve, adóazonosító,
adószak. ig.: 
Meghatalmazott, meghatalmazás csatolása: Nincs

[EsBo program]



HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Társasági adó kalkulációs tábla 2016 

1000HUF Növekedés Csökkenés Tájékoztató
adatok

01. Adózás előtti eredmény 10 457 - -

02. Veszteség-elhatárolás    

02-01.M1 Elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap - - 5 228

03. Céltartalékok    

04. Fejlesztési tartalék    

04-01.M Lehetséges maximum figyelembevétele (fejlesztési
tartalékhoz):

- - X

04-01. Fejlesztési tartalék (beruházási céllal az adóévben lekötött
tartalék)

- 5 229 -

04-02. Fejlesztési tartalék miatt még felhasználandó lekötött
tartalék (60. sor)

- - 5 229

05. Értékcsökkenési leírás    

05-01. Szvt. szerint elszámolt tárgyévi értékcsökkenés 3 136 - -

05-02. -ebből: terven felüli értékcsökkenési leírás - - 0

05-03. Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés - 3 136 -

06. Devizás fordulónapi átértékelés nem fedezett tartós
tételekre

   

07. Mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményei    

08. Részesedések    

09. Követelések    

10. Támogatások, adományok, ingyenes átadások    

10-01. Kapott összes támogatás, juttatás, végleges átadás,
ingyenes eszköz/szolgáltatás, átadott kötelezettség

- - 140 320

11. El nem ismert ráfordítások, nem tolerált hozamok    

12. Támogatott ráfordítások, nem adózó bevételek    

13. Ellenőrzések, önellenőrzések megállapításai (korábbi
évek nem jelentős módosítása)

   

14. Jogkövetkezmények    

15. Kedvezményezett eszközátruházás, részesedéscsere    

16. Kapcsolt vállalkozások    

17. Nonprofit szervezetek, külföldi vállalkozó telephelye,
fióktelep

   

18. Átalakulás, áttérés, felszámolás    

19. Egyéb módosító tételek    

20. Adóalap módosító tételek összesen 3 136 8 365 -

21. Külföldön adózó jövedelem    

22-1. Számított adóalap - 5 228 -
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HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  3
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Társasági adó kalkulációs tábla 2016 

1000HUF Növekedés Csökkenés Tájékoztató
adatok

22-2. Jövedelem- (nyereség-) minimum - - -

22. Alkalmazott adóalap (jövedelem-minimumra
is tekintettel)

- 5 228 -

23-1. 10% társasági adó (500 MFt adóalapig) (2016-ig) 523 - -

23. Számított társasági adó összesen 523 - -

24. Adómentesség (Tao. tv. 20.par. (1)) - 0 -

25-9. Adókedvezmények összesen 0 - -

25. Adókedvezményből ténylegesen igénybevett összeg - 0 -

26. Visszatartott adó (külföldön fizetett adóból) - 0 -

27. Tárgyévi fizetendő társasági adó 523 - -

28. Fizetendő adó (előírt adó összesen) 523 - -

29. Bevallás határidejéig befizetendő vagy attól
visszaigényelhető társasági adó

- - 523

30. Adózott eredmény 9 934 - -

1000HUF Dátum 1000 HUF Árfolyam EUR

45. Csekély összegű (de minimis) támogatások
bemutatása

   

46. De minimis támogatások időszaka    

46-01. Jelen bevallás benyújtását(!) megelőző második
adóév kezdő napja

- - -

46-02. Előző évi bevallás benyújtásának napja - - -

46-03. Tárgyév utolsó napi MNB árfolyam (HUF/EUR) 2016.12.31 - 311.02 -

46-04. Tárgyévi bevallás benyújtásának dátuma
(tervezett)

- - -

46-05. Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozás a bevallás benyújtásának napján

- - -

50. Jelen bevallásban igénybevett támogatások
(társasági adó)

   

50-01. Mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási
csökkentés adótartalma (7.par. (1) zs)
de minimisként

0 311.02 0

50-02. Mikrovállalkozások létszámnövekedése utáni
csökkentés adótartalma (7.par. (1) y)

0 311.02 0

50-03. Kutatóintézettel közös K+F csökkentés
adótartalma (7.par. (17))

0 311.02 0

50-04. Kis- és középvállalkozások beruházási hitel
kamata adókedvezménye (22/A.par.)
de minimisként

0 311.02 0

50-05. Kormányrendelet szerinti fejlesztési
adókedvezményből (22/B.par.)

0 311.02 0
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HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  4
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Társasági adó kalkulációs tábla 2016 

1000HUF Dátum 1000 HUF Árfolyam EUR

50-06. Szövetkezetek képzett közösségi alapjának
6,5%-a adókedvezményként (22.par. (14))

0 311.02 0

50-07. 100% amortizáció 1%-a vagy 3%-a hátrányos
térségben (1.mell.14.pont) de minimisként

0 311.02 0

50-08. Jelen bevallásban szereplő összes
adórendszeren belüli de minimis támogatás

0 - 0

51. Jelen bevallásban szerepeltetendő
adórendszeren kívüli de minimis támogatások
(dátum szerint növekvő sorrendben)

   

51-K. időszak kezdő dátuma (előző évi bevallás
benyújtását követő nap):

- - -

51-V. időszak záró dátuma (tárgyévi bevallás
benyújtásának napja):

- - -

51-01. Adórendszeren kívüli támogatás (1) 0 0.00 0

51-02. Adórendszeren kívüli támogatás (2) 0 0.00 0

51-03. Adórendszeren kívüli támogatás (3) 0 0.00 0

51-04. Adórendszeren kívüli támogatás (4) 0 0.00 0

51-05. Adórendszeren kívüli támogatás (5) 0 0.00 0

51-06. Adórendszeren kívüli támogatás (6) 0 0.00 0

51-07. Adórendszeren kívüli támogatás (7) 0 0.00 0

51-08. Adórendszeren kívüli támogatás (8) 0 0.00 0

51-09. Adórendszeren kívüli támogatás (9) 0 0.00 0

51-10. Adórendszeren kívüli támogatás (10) 0 0.00 0

51-11. Adórendszeren kívüli támogatás (11...)
és továbbiak együttesen

0 - 0

52. Támogatáshalmozódásba számító további
de minimis támogatások

   

52-K. időszak kezdő dátuma (bevallás benyújtását
megelőző második adóév kezdő napja):

- - -

52-V. időszak záró dátuma (tárgyévi bevallás
benyújtásának napja):

- - -

52-01. Adórendszeren belüli, társasági adón kívüli
de minimis támogatások az időszakban együttesen

0 - 0

52-02. Jelen bevallásban szereplő, korábbi de minimis
támogatások visszafizetése

0 311.02 0

52-03. Előző bevallás(ok)ban - az időszakban - szereplő,
korábbi de minimis támogatások visszafizetései
együttesen

0 - 0

53. Korábbi bevallásokban szereplő,
támogatáshalmozódásba számító de minimis
támogatások

   

53-K. időszak kezdő dátuma (bevallás benyújtását
megelőző második adóév kezdő napja):

- - -

53-V. időszak záró dátuma (előző évi bevallás
benyújtásának napja):

- - -

53-01. Adórendszeren kívüli támogatás (1) 0 0.00 0

53-02. Adórendszeren kívüli támogatás (2) 0 0.00 0
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HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  5
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Társasági adó kalkulációs tábla 2016 

1000HUF Dátum 1000 HUF Árfolyam EUR

53-03. Adórendszeren kívüli támogatás (3) 0 0.00 0

53-04. Adórendszeren kívüli támogatás (4) 0 0.00 0

53-05. Adórendszeren kívüli támogatás (5) 0 0.00 0

53-06. Adórendszeren kívüli támogatás (6) 0 0.00 0

53-07. Adórendszeren kívüli támogatás (7) 0 0.00 0

53-08. Adórendszeren kívüli támogatás (8) 0 0.00 0

53-09. Adórendszeren kívüli támogatás (9) 0 0.00 0

53-10. Adórendszeren kívüli támogatás (10) 0 0.00 0

53-11. Adórendszeren kívüli támogatás (11...)
és továbbiak együttesen

0 - 0

53-12. Előző bevallásban igénybevett támogatások
(társasági adósokból de minimis) összesen

0 - 0

53-13. Előző előtti bevallás(ok)ban - az időszakban
- igénybevett támogatások (társasági adósokból
de minimis) összesen

0 - 0

54. Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülők
további de minimis támogatásai

0  0

55. De minimis támogatások összesen (halmozott) 0  0

1000HUF Határidő Lekötött Feloldott Nyitott

60. Felhasználandó lekötött tartalékok    

60-01. Tárgyévben képzett fejlesztési tartalék miatt
lekötendő tartalék

2020.12.31 5 229 0 5 229

60-02. Tárgyévben jogdíjbevételre jogosító
immateriális jószág értékesítése, apportálása
nyeresége miatt lekötött tartalék

2019.12.31 0 0 0

61. Még fel nem használt/oldott adózás miatt
lekötött tartalék

  5 229
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HARKÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT                                                  Oldal:  6
Adószám:
Cégjegyzék szám:

25495001-2-02
02-10-060412

Társasági adó kalkulációs tábla 2016 

Ellenőrző lap:

Program azonosító: BKS16 Verzió:4.0

Nyomtatvány: Társasági adó kalkuláció

Utolsó módosítás: 2017.05.23 11:37

Belső ellenőrzés: futtatva
Hibák száma: 0
Figyelmeztető üzenetek száma: 1

Külső összefüggések: futtatva, de nem teljeskörű
Hibák száma: 0 (összes: 0)
Figyelmeztető üzenetek száma: 0 (összes: 0)

Utolsó nyomtatás dátuma: 2017.05.23 11:47
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