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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 
 
A részvénytársaság 2008. február 21-én alakult, Szolnok város 100%-os 
tulajdonaként. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 195/2016. (VI.30.) sz. 
közgyűlési határozatával a részvénytársaság nonprofit részvénytársaság formában 
működik. 
 
A Társaság alapító részvényese:  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye:  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 Képviseli: Szalay Ferenc polgármester 

  
 
A társaság cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő 

Nonprofit Részvénytársaság 
 
A Társaság rövidített cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 
 
Alapító okirat kelte: 2008.02.21. 
Cégbejegyzés kelte:  2008.04.04. 
Cégjegyzék száma:  16-10-001768 
Adószáma:   14279566-2-16 
KSH jelzőszáma:     14279566-7112-573-16; 
 
A társaság székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83. 
 
A vállalkozás nonprofit részvénytársaság formában működik. 
 
A Társaság határozatlan időre alakult. 
 
A Társaság vagyona, törzsbetétek, üzletrészek 
 
A Társaság alaptőkéje: 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint készpénzből áll. Az 
alaptőke 190 db egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből és 
10 db egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényből áll. 
 
A részvények tulajdonjogával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
rendelkezik. 
 
A társaság tevékenységi körei: 
 
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (főtevékenység) 
 41.10 Épületépítés projekt szervezése 
 41.20 Lakó, és nem lakóépület építése 
 43.11 Bontás 
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 43.12 Építési terület előkészítése 
 62.01 Számítógépes programozás 
 62.02 Információ technológiai szaktanácsadás 
 63.11 Adatfeldolgozás, Web-hoszting szolgáltatás 
 63.12 Világháló-portál szolgáltatás 
 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 
 68.32 Ingatlankezelés 
 71.11 Építészmérnöki tevékenység 
 73.11 Reklámügynöki tevékenység 
 73.12 Médiareklám 
 73.20 Piac-, közvéleménykutatás 
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 91.20 Múzeumi tevékenység 
 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
 81.10 Építményüzemeltetés 
 59.14 Filmvetítés 
 11.05 Sörgyártás 
 70.21 Pr, kommunikáció 
 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 56.21 Rendezvényi étkeztetés 
 47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
 56.29 Egyéb vendéglátás 
 
A Társaság első cégvezetője: (2008. február 21-től 2008. szeptember 30-ig) 
 
Név:   Bakos Róbert 
Anyja neve:  Molnár Magdolna 
Lakcím:  5000 Szolnok, Bartók Béla út 13. 
 
2008. október 1-től 2009. december 31. dátumig a Társaság cégvezetője: 
 
Név:   Csatári István 
Anyja neve:  Tóth Julianna 
Lakcím:  5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 35. 
Kinevezés kezdő időpontja: 2008.10.01. 
Kinevezés lejárta: 2011.05.31. 
 
327/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat alapján 2010.01.01-től Csatári István 
vezérigazgatóként látja a Társaság vezetését.  
Kinevezés kezdő időpontja: 2010.01.01.;   
Kinevezés lejárta: 2013.05.31. 
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152/2013. (V.30.) sz. közgyűlési határozat alapján: 
Kinevezés kezdő időpontja: 2013.06.01. 
Kinevezés lejárta: 2018.05.31. 
 
64/2018. (VI.26.) sz. közgyűlési határozat alapján:  
Kinevezés kezdő időpontja: 2018. 06. 01.  
Kinevezés lejárata: 2022.06.30. 
 
Alapítástól 2009. december 31-ig a Társaságnál 7 tagú Igazgatóság és 5 tagú 
Felügyelő Bizottság működött.  
A Zrt. Alapító okirata 2009.12.17. napján 327/2009. (XII.17.) közgyűlési 
határozattal 2010.01.01. hatállyal módosításra került: A Részvénytársaság 
ügyvezetését a vezérigazgató látja el, az ügyvezetés ellenőrzése céljából a 
Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Jelenlegi megbízatásuk lejárata: 
2020.12.31. 
 

2. Számviteli politika jellemzői 
 
Beszámoló összeállítója:  Horváthné Igrinyi Ágnes 
Regisztrációs szám:  183420 
Lakcím:    5085 Rákóczifalva, Szilva utca 2. 
 
A társaság könyvvizsgálója: Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (MKVK 
nyilvántartási szám: 000846) 

 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/b. 
 Személyében felelős könyvvizsgáló: Krajcsné Dezsőfi 

Katalin (MKVK tagsági szám: 000817) 
 5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26.  
 
A beszámoló aláírására jogosult 
Vezérigazgató neve:  Csatári István 
Lakcím:  5000 Szolnok, Holt-Tiszapart út 35. 
 
 
Az üzleti év a naptári évvel megegyező, jelen esetben: 2018.01.01-től 2018.12.31-
ig tart.  
A beszámoló fordulónapja a naptári év utolsó napja, jelen esetben: 2018.12.31. 
 
A mérlegkészítés napja a beszámoló elkészítésének, könyvvizsgálatának időigényét, 
valamint a tulajdonos által megadott határidőt figyelembe véve a tárgyévet követő 
március 15. 
 
A vállalkozás kettős könyvvitel rendszerében vezeti könyveit. A beszámoló és a 
könyvvezetés magyar nyelven történik, pénzbeni mértékegysége forint.  
 
A vállalkozás 2013. évben egyszerűsített éves beszámoló készítésére tért át, mivel 
a vállalkozás megalakulása óta a 2000. évi C. törvény 97. § szerinti három mutató 



 

5 
 

érték közül egyik sem érte el, és várhatóan a közeljövőben sem éri el az értékhatárt. 
A társaság eredménykimutatását összköltség-eljárással állapítja meg. 
 
A vállalkozás számviteli politikájának célja a megbízható, valós kép kialakítása a 
vállalkozásról. 
 
A vállalkozásnál a vállalkozás folytatásának elve érvényesül, a mérlegkészítés 
napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, 
a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 
 
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. 

 
A piaci értéken történő értékelés 

 
A Számviteli törvényben meghatározott piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével a társaság nem él.  

 
A társaság a Számviteli törvény a 59/A., 59/B. paragrafusokban 
meghatározott valós értéken történő értékelés lehetőségével nem él. 

 
Az eszközök bekerülési értéke a Számviteli törvény 47.§ - 51.§-ban előírtak szerint 
kerül meghatározásra. 
 
Az eszközök beszerzésekor, bizonylat hiányában aktivált érték és a tényleges érték 
közötti különbség jelentős, ha az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az éves 
terv szerinti értékcsökkenés 50%-át eléri, vagy ez az érték az 500.000 Ft-ot 
meghaladja.  
 
Termelési költségeket felmerüléskor az 5-ös számlaosztályban költség nemenként 
számolja el. 
 
A Társaság több évre áthúzódó szerződéseket kötött Uniós támogatással 
finanszírozott beruházások megvalósításában történő közreműködésre.  
A szerződések teljesítéséhez alvállalkozói szerződéseket és szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó szerződéseket kötött, melyek teljesítése szintén több 
üzleti évet érint. 
 
A 2000. évi C. tv. által meghatározott számviteli alapelvek érvényesülése 
érdekében, - kiemelve az összemérés, a valódiság, a teljesség és az időbeli 
elhatárolás elveket – az említett szerződések vonatkozásában a Részvénytársaság 
becsléseit az alábbiak szerint alakította ki: 
 
1./ Alvállalkozói teljesítmények, illetve közvetített szolgáltatások igénybevétele 
esetén: 
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A részvénytársaság által kötött vállalkozói szerződésekre, a megrendelő által 
befogadott számlázott érték és a szerződés teljes összeg értékének arányában 
terhelheti a kiszámlázott teljesítményt alvállalkozói teljesítmény.  

 Abban az esetben, ha a szerződésben közreműködő alvállalkozó a 
teljesítésnek megfelelően nagyobb műszaki tartalomról állított ki a 
Részvénytársaság felé számlát, mint amit a Részvénytársaság a megrendelő 
felé ki tudott számlázni, a különbözetet Áruk között (közvetített 
szolgáltatásként) vette nyilvántartásba a Társaság.  

 Abban az esetben, ha az alvállalkozó még nem nyújtotta be arra a műszaki 
tartalomra a számláját, melyről a Részvénytársaság a szerződés alapján 
árbevétel kiszámlázására volt jogosult a megrendelő felé, a megrendelő által 
befogadott számlázott érték és a szerződés teljes összege értékének 
arányában, az alvállalkozóval kötött szerződés teljes összegéből az arányos 
összeget időbeli elhatárolással számolta el eredményt terhelő alvállalkozói 
teljesítményként, illetve közvetített szolgáltatásként. 

 
2./ A részvénytársaság által a megrendelővel, folyamatos teljesítésű szolgáltatások 
teljesítésére kötött szerződések esetében, az árbevétel elszámolására a szerződés 
kezdő és záró időpontja közötti időszakra, illetve a szerződésben meghatározott 
fizetési ütemezés szerint történő arányos szétbontás alapján került sor. 
 
3./ Igénybe vett szolgáltatásokra kötött szerződések esetén: 
A szerződés összege a folyamatos teljesítésű ügyleteknél, a szerződés szerint 
tárgyévre és a következő időszakra időarányosan került szétbontásra, és a 
tárgyévre eső összeg került a költségek között elszámolásra. 

A Számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozó a vállalkozási 
tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, a 
tárgyi eszközöket, a beruházások és a beruházásra adott előlegek kivételével, a 
tulajdoni részesedést jelentő befektetést ha a piaci értéke jelentősen meghaladja az 
adott eszköznek visszaírás utáni könyv szerinti bekerülési érték közötti 
különbözetet a mérlegben az eszközök között, Értékhelyesbítésként, a saját tőkén 
belül Értékelési tartalékként mutathassa ki.  

A főkönyvi könyvelésben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi 
eszközönként elkülönítetten kell nyilvántartani és az üzleti évi beszámoló kiegészítő 
mellékletében számszerűsítetten kell bemutatni. 2018-ban a Társaság sem 
értékhelyesbítést, sem értékelési tartalékot nem mutatott ki. 

Befektetett pénzügyi eszközöket a vállalkozás nem mutat ki. 

Alapítás-átszervezés aktivált érétkeként nem mutat ki eszközértéket a vállalkozás. 
 
Az amortizációs politika 
 
Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét 
azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan 
használja a társaság, figyelemmel a Számviteli törvény speciális előírásaira. 



 

7 
 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés elszámolását az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az 
adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell 
megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a 
rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az 
üzembe helyezést, használatba vételt hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. 
 
A kis értékű 100.000 Ft egyedi beszerzési értékű szellemi termékek vagyoni értékű 
jogok, tárgyi eszközök értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámolható. 
 
Az értékcsökkenés elszámolása bruttó alapon lineárisan történik. Az 
értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, a könyvekből történő kivezetésig, 
illetve az eszköz értékének „0”-ra, illetve maradványértékre történő leírásáig lehet 
elszámolni. Az értékcsökkenést negyedévente el kell számolni. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha 

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv 
szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezeknek az 
eszközöknek a piaci értéke, 

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás könyv szerinti értéke tartósan 
lecsökken, 

- megrongálódás, megsemmisülés, illetve leltárhiány következtében a szellemi 
termék, tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem 
használható, illetve használhatatlan, 

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy 
egyáltalán nem érvényesíthető. 

 
Az eszközök értékvesztése 
 
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése  
 
A számviteli törvény 54. §-ban meghatározott értékvesztés elszámolásánál, és 
visszaírásánál tartósnak tekintjük az egy évet meghaladó, és jelentősnek az egyedi 
eszköz könyvekben kimutatott érték 10%-os különbségét. 
 
Készletek értékvesztése  
 
A számviteli törvény 56. §-ban meghatározott értékvesztés elszámolásánál, és 
visszaírásánál tartósnak tekintjük az egy évet meghaladó, és jelentősnek az egyedi 
eszköz könyvekben kimutatott értékének 10%-os különbségét.  
 
 
Követelések értékvesztése 
 
Az adósok egyedi minősítésével a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan 
megtérülő összeg közötti különbözet akkor kerül elszámolásra értékvesztésként, ha 
ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 
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Devizás valutás tételek értékelése 
 
A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a 
külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, 
illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés 
napjára vonatkozó MNB által közzétett devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, 
devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett 
forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. 
Év végén december 31-i fordulónapi árfolyamra a tételek átértékelésre kerülnek. 
 
 
Készletek elszámolása 
 
A társaság mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, ezért év végén 
leltározással állapítja meg a készlet nagyságát és az utolsó beszerzési áron 
határozza meg az értékét. 
 
A vállalkozás a saját termelésű készleteket a Számviteli törvény 98. § b) pontja 
szerint a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal 
csökkentett eladási áron határozza meg, a még várhatóan felmerülő költségek a 
teljesítési fok alapján arányosítással vannak meghatározva. 
 
 
 

II. SPECIFIKUS RÉSZ 
 
 
 AZ EGYES MÉRLEGTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS 
 
 
Eszközök összetételének alakulása a mérlegfőösszeg arányában 
 
 

Sor-
szám A tétel megnevezése 

2017.12.31. 
(ezer Ft-ban) 

Mérleg 
főösszeg % 

2018.12.31. 
(ezer Ft-ban) 

Mérleg 
főösszeg % 

A. Befektetett eszközök 524 143 69,48 484 362 60,25 

B. Forgóeszközök 228 464 30,28 314 769 39,16 

C. 
Aktív időbeli 
elhatárolások 1 802 0,24 4 724 0,59 

  Eszközök összesen        754 409           100,00         803 855 100,00 
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A. Befektetett eszközök 
 
- Bruttó érték változás (e Ft) 

Nyitó Záró
Nyitó növekedés csökkenés Záró

Immateriális javak 12 421       101 12 522            
Épületek, építmények 410 809 13 607 424 416           
Műszaki ber., gépek járművek 155 289     894 156 183           
Kis értékű műszaki gépek 16 122       708 16 830             
Egyéb üzemi ber., felszerelések 17 121       3 356        460          20 017             
Kis értékű  egyéb üzemi eszközök 1 697         1 711        3 408               
Állatok 0 -                   
Befejezetlen beruházás 14 766       14 766             
Tárgyi eszközök összesen 615 804     20 276      460 635 620          
Összesen 628 225     20 377      460 648 142          

Változás

 
- Értékcsökkenés változás (e Ft): 

 
Nyitó Záró

 +  - 
Immateriális javak 6 363          4 017        10 380       
Épületek, építmények 35 729        25 730 61 459       
Műszaki ber., gépek járművek 35 559        24 754      60 313       
Kis értékű műszaki berendez. 16 122        708           16 830       
Üzemi gépek, ber., felszerelések 8 611          3 239        460         11 390       
Kis értékű tárgyi eszközök 1 697          1 711        3 408         
Állatok 0 -              
Tárgyi eszközök összesen 97 718        56 142      460         153 400     
Összesen 104 081      60 159      460         163 780     

Változás

 
 
Az értékcsökkenés leírási módja: Lineáris, negyedévenkénti elszámolással. A 
Társaság degresszív- teljesítményarányos és egyéb módon értékcsökkenést nem 
számolt el. Terven felüli értékcsökkenést 121 e Ft-ot számolt el a szervezet. 
Használaton kívüli tárgyi eszköz került értékesítésre, melynek nettó értéke 0 Ft 
volt. 1 db 121 e Ft értéken nyilvántartott eszköz került selejtezésre. 
Befejezetlen beruházásként 14.766 e Ft értékű eszközt tart nyilván cégünk. 
 

B. Forgóeszközök 
 
A Társaság sörkészítéshez szükséges nyers- és alapanyagot 229 e Ft értékben, 
egyéb anyagot 332 e Ft értékben tart nyilván.  
Befejezetlen termelés és félkész terméket 1.658 e Ft értékben tartunk nyilván, 
melyből 890 e Ft az egyik projekttel kapcsolatban került elszámolásra, illetve 
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sörkészítéshez kapcsolódó befejezetlen termelés és félkész termék 768 e Ft került 
elszámolásra. 
Sörkészítéshez kapcsolódóan készterméket 137 e Ft-ot tart nyilván a társaság. 
Árut 3.278 e Ft értében tartunk nyilván, melyekre értékvesztés elszámolása vált 
szükségessé 2.159 e Ft értékben. Az árukat az utolsó beszerzési áron tartjuk 
nyilván. 
 
Közvetített szolgáltatásként tartjuk nyilván Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 
által befogadott, még nem számlázott feladatokkal kapcsolatos beszerzéseket, 
melynek nyilvántartott összes készletértéke 57.181 e Ft, az erre elszámolt összes 
értékvesztés 32.110 e Ft. Értékvesztést azokra a készletekre számoltunk el, 
melynek tovább számlázása bizonytalan. 
 
Követelések között az alapítóval, mint kapcsolt vállalkozással szembeni 
vevőkövetelésként 190.885 e Ft, a Szolnoki Ipari Parkkal, mint kapcsolt 
vállalkozással szembeni vevőkövetelés 4.809 e Ft, egyéb vevőkövetelésként 12.117 
e Ft került kimutatásra. Vevőink értékelésénél értékvesztést nem számoltunk el. 
Összes vevő követelés mérlegben szereplő összege: 207.811 e Ft. 
 
Egyéb követelés összetétele:  

- szállítónak adott előleg 5.750 e Ft,  
- munkavállalóval szembeni követelés 2.143 e Ft,  
- 2018-ban levonásba helyezhető általános forgalmi adó 3.258 e Ft, 
- jövedéki letét 500 e Ft,  
- kapott előlegek általános forgalmi adója 22.117 e Ft, 
- költségvetési kötelezettségek (társasági adó) és helyi adó túlfizetései 2.336 e 

Ft, 
- szállítói túlfizetések 3 e Ft, 

mindösszesen 36.107 e Ft. 
Vevő- és egyéb követelés összesen: 243.918 e Ft. 

 
Pénzeszközök: 

 OTP Bank Nyrt. 11745004-20137797 2.069 e Ft 
 OTP Bank Nyrt. 11745004-24508887 34.110 e Ft 
 OTP Bank Nyrt. 11745004-24508203 15 e Ft 
 OTP Bank Nyrt. 11745004-24508234 5.809 e Ft 
   
 Pénztár (József Attila út 83.) 302 e Ft 
Összesen: 42.305 e Ft 
 
 

C. Aktív időbeli elhatárolások 
 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a nem 2018. évet terhelő 
költségek kerültek kimutatásra, összesen 1.334 e Ft értékben, melyek a 
következők: 

- igénybe vett szolgáltatásokkal (tárhelyköltség, hirdetési díj, informatikai 
szolgálatás, bérleti díj) kapcsolatosan 1.327 e Ft, 

- személygépjármű biztosítási költség 7 e Ft.  
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Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a szerződések szerint folyamatosan végzett 
szolgáltatások 2018-évet érintő, még ki nem számlázott tételei kerültek 
elszámolásra összesen 3.389 e Ft értékben, melyek a következők: 

- projektmenedzsment és műszaki menedzsment díj 976 e Ft, 
- tovább számlázott szolgáltatás 93 e Ft, 
- TOP-7.1.1-16-2016-00013 azonosító számú, Egy Ok-kal több SzolnOK! – 

Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések 
Szolnokon című projekt 4. számú kifizetési kérelem szerinti összeg 2.320 e 
Ft. 

 
A források összetételének alakulása a mérlegfőösszeg arányában 
 

Sor- 
szám 

A tétel 
megnevezés: 

2017.12.31. 
(ezer Ft-

ban) 

Mérleg 
főösszeg % 

2018.12.31. 
(ezer Ft-

ban) 

Mérleg 
főösszeg % 

D. Saját tőke 32 634 4,33    40 809 5,08 
E. Céltartalék 0 0 0 0 
F. Kötelezettségek 223 255 29,59 320 166 39,83 

G. Passzív időbeli 
elhatárolások 498 520 66,08 442 880 55,09 

Források összesen: 754 409 100,00 803 855 100,00 
 
 

D. Saját tőke alakulása: 
 
 

Sor- 
szám 

A tétel 
megnevezés: 

2017.12.31. 
(ezer Ft-

ban) 

A tétel 
aránya a 

saját tőkén 
belül % 

2018.12.31. 
(ezer Ft-

ban) 

A tétel 
aránya a 

saját tőkén 
belül % 

I.. Jegyzett tőke 20 000 61,29 20 000 49,01 
IV. Eredménytartalék 9 306 28,52 12 634 30,96 
V. Lekötött tartalék 0 0 0 0 

VII. Adózott eredmény 3 328 10,19 8 175 20,03 
Saját tőke összesen: 32 634 100,00 40 809 100,00 

 
A Saját tőke tárgy évi változását a tárgy évi Adózott eredmény okozza. 
 
 
 

E. Céltartalék  
 
 

2018-ben céltartalék képzés nem történt. 
 
 

F. Kötelezettségek 
 
 

Társaságunk hosszú lejáratú kötelezettsége 106 e Ft, mely a 2015-ben beszerzett 
tárgyi eszköz lízingszerződés alapján a Retail Prod Zrt.-vel szemben 2018.12.31-én 
fennálló tartozás éven túl esedékes része. Lejárt esedékességű törlesztő részlet 
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nincs. A teljes kötelezettség 702 e Ft, melyből 596 e Ft éven belül esedékes. A 
tárgyévi törlesztés 533 e Ft volt, a futamidő lejárata 2020.02.26. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség 320.060 e Ft, melynek összetétele a következő: 

- szállítói tartozás 109.549 e Ft, melyből lejárt esedékességű szállítói számla 
22.078 e Ft  

- vagyonkezeléssel kapcsolatban nyilvántartott kötelezettség (értékcsökkenés 
visszafizetésig) 487 e Ft  

- Szolnok Megyei Jogú Várostól (tulajdonostól) kapott előleg 104.031 e Ft, 
- mint kedvezményezett a Kifizető Szervezettől kapott előleg két projekt 

lebonyolítsára 68.232 e Ft, 
- költségvetési befizetési kötelezettség 33.421 e Ft,  
- hosszú lejáratú kötelezettségekből éven belül esedékes 596 e Ft,  
- számviteli tartalmában 2018. évet érintően kibocsátott számlák 2019-ben 

esedékes fizetendő áfája 145 e Ft,  
- egyéb kötelezettség (jótállási biztosíték, hatóságnak fizetendő díj) 3.599 e Ft,  

 
G. Passzív időbeli elhatárolások 

 
Passzív időbeli elhatárolás értéke 442.880 e Ft a következők szerint:  

- a mérleg fordulónapját követően felmerülő, de a 2018. évet érintő működési 
költségek, összesen 537 e Ft értékben (könyvviteli tanácsadás, fénymásolási 
szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás), 

- a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. által már kiszámlázott, szállító által 
még nem számlázott tételek 24.129 e Ft, 

- fejlesztési célú támogatás keretében (ÉAOP-2.1.1-/A.I-12-2012-0074; 
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0081; TOP-7.1.1-16-2016-00013; EFOP-1.2.9-17-
2017-00103; GINOP-5.2.4-16-2016-00188) beszerzett eszközök 
támogatásának elhatárolása, melyet a következő évek értékcsökkenési 
leírásával arányosan kell feloldani 418.214 e Ft. 

 
 
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
A vállalkozásnak 2018. évi árbevétele 490.052 e Ft, mely kizárólag belföldről 
származik, ebből a főtevékenység bevétele: 475.828 e Ft, továbbszámlázott 
telefonszolgáltatás és áru értékesítés 4.565 e Ft, egyéb értékesítés 264 e Ft, sör 
értékesítése 7.298 e Ft, ingatlan hasznosítás árbevétele 2.097 e Ft. 
Tulajdonossal kötött szerződésből realizált nettó árbevétel 459.274 e Ft. 
 
A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-nek 2018. évben az éves nettó 
árbevételének 93,72 %-a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából elvégzett, Szolnok város fejlesztési koncepciójának megvalósításához 
kapcsolódó feladatok teljesítéséből származott. 
 
Egyéb bevételek összege 92.909 e Ft, melynek összetétele a következő: 

- 5 e Ft tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel,  
- 1.760 e Ft készletek, követelések visszaírt értékvesztéséből származó bevétel, 



 

13 
 

- 51.044 e Ft a fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök után 
elszámolt értékcsökkenés támogatás arányos rész feloldásának összege 

- 40.093 e Ft a SzV Zrt, mint kedvezményezettnél lebonyolítás alatt lévő 
projektek költségeire kapott támogatás (Agrármarketing Centrum; GINOP-
5.2.4-16-2016-00188; TOP-7.1.1-16-2016-00013; EFOP-1.2.9-17-2017-
00103) 

- 7 e Ft egyéb kerekítési bevétel, 
 
Pénzügyi műveletek bevétele: 2018-ben pénzügyi műveletekből nem származott 
bevétele a társaságnak. 
 
A teljes költségeknek és ráfordításoknak a 57,30 %-át az anyagjellegű költségek és 
ráfordítások, 25,91 %-át a személyi jellegű ráfordítások, 10,43 %-át az 
értékcsökkenési leírás, 6,34 %-át az egyéb ráfordítások, 0,02 %-át a pénzügyi 
műveletek ráfordítása teszik ki. 
 
Egyéb ráfordítások értéke 36.474 e Ft, melynek összetevői:  

- 52 e Ft helyi önkormányzatnak fizetett késedelmi pótlék, illetve egyéb 
határozat alapján fizetendő bírság (társasági adóalap korrekciós tétel),  

- 76 e Ft egyéb, nem határozat alapján fizetendő bírság, pótlék,  
- 23.762 e Ft készletek elszámolt értékvesztése, 
- 6.154 e Ft a költségvetési és a helyi önkormányzattal szemben elszámolt 

adók,  
- 1 e Ft költségvetési kötelezettségek kerekítési különbözete,  
- 339 e Ft állományból kivezetett tárgyi eszköz, illetve készlet, 
- 680 e Ft, a cégünk által közhasznú szervezeteknek adott támogatások, 
- 936 e Ft, a cégünk által nem közhasznú, de vállalkozási tevékenységet nem 

végző szervezetnek adott támogatások, 
- 4.474 e Ft az Önkormányzat egyik projektjével kapcsolatosan kifizetett 

(tereprendezés, hulladékszállítás) ráfordítás. 
 
 

2018. évi adózás előtti eredmény : 9.163 e Ft 
 
 
Társasági adóalap korrekciós tényezők: 
 
Társasági adóalap csökkentő tényezők: 

 Adótörvény szerinti értékcsökkenés:   62.374 e Ft 

 Követelés elszámolt értékvesztésének korábbi 
években adóalap növelő tételként elsz.értv. 450 e Ft 

 Támogatás, juttatás meghatározott összege 136 e Ft 
Összes adóalap csökkentő:   62.960 e Ft 
 
 
Társasági adóalap növelő tényezők:  

 Számviteli törvény szerinti écs,  
és terven felüli écs: 60.158 e Ft 
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 Nem a vállalkozás érdekében felm.ktg 4.560 e Ft 

 Jogerős határozatban megállapított bírság 52 e Ft 
Összes adóalap növelő:   64.770 e Ft 
 
 
Adóalap:     10.973e Ft 
2018. évi társasági adó       988 e Ft 
 
 
A Társaság nem a jövedelem (nyereség) minimum alapján állapítja meg az 
adókötelezettségét, az Társasági és osztalékadóról szóló tv. 6.§ (5) bek. a) pontja 
szerinti jövedelemnyilatkozatot tesz. 
 
2018. évi adózott eredmény: 8.175 e Ft 
 
A magasabb eredmény oka, hogy a korábbi években megvalósított projektek 
elszámolására benyújtott kifizetési kérelmet csak 2018-ban fogadták el, illetve 
utalták ki cégünk részére, melyet a hatályos számviteli szabályok alapján 2018-
ban számolhattunk el bevételnek. 
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Fontosabb mutatószámok: 
 

Tőkeszerkezeti mutatók: 
Kötelezettségek aránya:

Kötelezettségek 320 166 ezer
Mérlegfőösszeg 803 855 ezer

Befektetett eszközök fedezettsége:

Saját tőke 40 809 ezer
Befektetett eszközök 484 362 ezer

Saját tőke növekedésének mértéke:

Adózott eredmény 8 175 ezer
Saját tőke 40 809 ezer

Tőkeellátottság:

Saját tőke 40 809 ezer
Mérlegfőösszeg 803 855 ezer

Tőkemultiplikátor:

Mérlegfőösszeg 803 855 ezer
Saját tőke 40 809 ezer

Eladósodottsági mutató:

Saját tőke aránya:

Saját tőke 40 809 ezer
Saját tőke + Hossz.lej.kötel. 40 915 ezer

Adósságállomány fedezettsége:

Saját tőke 40 809 ezer
Kötelezettésgek 320 166 ezer

Eladósodottság foka:

Kötelezettségek 320 166 ezer
Mérlegfőösszeg 803 855 ezer

Likviditási mutató:

Forgóeszközök 314 769 ezer
Rövid lejáratú kötelez. 320 060 ezer

 =  = 39,83%

 =  = 8,43%

 =  = 20,03%

 =  = 5,08%

 =  = 12,75%

 =  = 1969,80%

 =  = 99,74%

 =  = 39,83%

 =  = 98,35%
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A Társaság fizetőképességét jellemzi, hogy 2018.12.31-én a szállítói tartozások 
20,15 %-a lejárt esedékességű tartozás. A szállítói tartozások állománya kissé 
meghaladja az előző évit. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítói tartozások 
túlnyomó része kiegyenlítésre került. A Tulajdonostól projekt megvalósításra kapott 
előleg év végi egyenlege valamelyest csökkent az előző évhez képest, azonban így is 
a kötelezettség-állomány jelentős részét az előleg teszi ki. A vállalkozás más, 
jelentős idegen forrással nem rendelkezik. A rövid távú likviditási mutató azt 
mutatja, hogy a forgóeszközök 98,35 %-ban finanszírozzák a rövid lejáratú 
kötelezettségeket.  
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Tájékoztató adatok: 
 

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. nem áll egyéb részesedési viszonyban más 
vállalkozással. 
 

Társaságunk Egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati díjaként 2018. 
évre 720 e Ft/ év + Áfa került elszámolásra. 
 

A Társaság Felügyelő Bizottságának egy tagja 2018. üzleti évben bruttó 420 e Ft 
díjazásban részesült. 
 

A vezérigazgató díjazása 2018. évben: 9.000 e forint munkabér jogcímen, 750 e Ft 
jutalomként került bérszámfejtésre és 250 e Ft béren kívüli juttatásként került 
átadásra.  
 

2018. december 31-én 26 fő áll munkaviszonyban a Részvénytársasággal. Az 
átlagos éves állományi létszám: 22 fő. 
Állománycsoportonkénti létszám 2018.12.31-én: munkaviszonyban áll 26 fő, 
melyből 2 fő részmunkaidőben, 24 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak közül 2 fő GYED-en van. Határozatlan idejű 
munkaviszonya 21 főnek van, határozott idejű munkaviszonyban 5 fő áll.  
2018. évben munkabér jogcímen 103.155 e Ft, projekttel kapcsolatos megbízási 
díjként 10.405 e Ft, felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíjként 420 e Ft került 
elszámolásra.  
Egy fő foglalkoztatott fizikai foglalkozású, minden más munkavállaló szellemi 
foglalkozású volt. 
 

Személyi jellegű egyéb kifizetések mindösszesen 9.299 e Ft, melyből 
betegszabadság 110 e Ft, munkavállaló részére kifizetett gépjármű költségtérítés 
jogcímen 216 e Ft, munkába járás jogcímen 472 e Ft, béren kívüli és egyes 
meghatározott juttatás keretében elszámolt 5.899 e Ft, üzleti és egyéb ajándék 
jogcímén 595 e Ft, reprezentáció jogcímen 2.005 e Ft lett elszámolva. 
 

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik a 
Társaság, tevékenysége során környezetre káros veszélyes hulladék nem 
keletkezett. 

K+F tevékenységet a Társaság nem végez. 

A kiegészítő melléklet a Számviteli törvénynek és egyéb jogszabályoknak 
megfelelően, a számviteli alapelveket figyelembe véve, a mérleggel és eredmény 
kimutatással szoros összhangban készült, és a társaság valós vagyoni helyzetét 
tükrözi. 

 

Szolnok, 2019. május 06. 
 ________________________________ 
 Csatári István 
 vezérigazgató 


