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Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
2100 Gödöllő, Szabadság 3. 

A Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére 

Tárgv: Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi mérleg, és 
eredmény beszámolója 

Előterjesztő: Fekete Zoltán 
ügyvezető igazgató 



A Városi Piac működtetésére, valamint a Hamvay - kúria és piac elhelyezését 
szolgáló ingatlan együttes kezelésének és üzemeltetésének ellátására létrehozott 
Gödöllői Piac Kft. az elmúlt évben teljesítette alapítási célnak és a tervnek 
megfelelően feladatát. 

A társaság a Gödöllő Város Önkormányzatának 100 %-os kizárólagos 
tulajdonában lévő vagyon eredményes működtetése mellett - biztosította a 
lakossági igények korszerű, kulturált körülmények történő kielégítését, 
a helyi és környező településeken lévő őstermelők, kereskedelmi vállalkozók 
kínálatának koncentrált megjelenítését - az erre a célra kialakított városi 
piacon a sajátosságok és lehetőségek figyelembevétele mellett. 

A társaság munkáját a Felügyelő Bizottság és a választott könyvvizsgáló egész 
éven át figyelemmel kísérte. 

A Kft. az éves beszámoló elfogadásával zárja le a gazdasági évet. A társaság a 
számviteli törvény előírása alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére 
kötelezett, mely a mérlegből, eredmény kimutatásból (összköltség eljárással) 
és kiegészítő mellékletből áll. A fentieket kiegészíti a felügyelőbizottsági 
határozat, valamint a könyvvizsgálói értékelés, záradék. 

A felsorolt anyagok bemutatják a társaság éves gazdálkodását, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetét, a működés során felmerült dologi kiadásokat, 
ráfordításokat, a társaság bevételeit és eredményét. 

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti rendet követi, 
amely alkalmas közgazdasági elemzésre, gazdasági következtetések levonására. 

A társaság a 2018. évet összességében a tervezett 4.180 e/Ft adózott 
eredménnyel szemben 4.659,- e /Ft adózott eredménnyel zárta, mely 11,46 
0/o-os túlteljesítés. 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Az eredmény alakulására az alábbi tényezők voltak befolyásoló hatással: 

Bevételek alakulása: 
A 2018. évi eredmény, terv és tény adatait a mellékelt táblázat tartalmazza. A 
bevételeknél súlyarányuknak megfelelően külön kiemelten szerepel a bérleti 
díjakból, helypénzből, költségtérítésekből és egyéb bevételekből származó 
bevétel. 
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A társaság nettó árbevételéből a legnagyobb súlyarányt 67 ,05 °/o-ot a bérleti 
díjak és a helypénz bevételek képzik 38.121,- e/Ft. Az egyéb árbevétel 5.771,
e/Ft-ot 10,15 °/o-ot tett ki (mélygarázs, automaták és egyéb bevételek). 
Az értékesítésen kívüli továbbszámlázott költségtérítések bevételei 11.886,
e/Ft 20,9 °/o-os arányt képvisel. A KALÓRIA esetében a növekedés annak a 
következménye, hogy évközben újabb irodahelyiséget kértek tőlünk. A 
tervteljesítési index a bérleti díjak bevételeinél 77,2 %-os. Az értékesítésen 
kívüli egyéb bevétel ami 1,89 %-os. 

Összességében a tárgyév során 56.852,- e/Ft bevételt számolt a társaság, 
mely 93,52 °/o tervteljesítési indexnek meg, ami 3.938,- e/Ft bevétellel 
kevesebb a tervezettnél. 
A legnagyobb bevétel kiesést tervezési hiba okozza. A RED SCORPIONS által 
fizetett helységbérleti díj (2.628,- e Ft) duplán lett figyelembe véve. A másik 
nagyobb tétel a továbbszámlázott szolgáltatások értékének csökkenése. 

Költségek, ráfordítások: 

Anyagjellegű ráfordítások 5.021 e/Ft, mely az összes költség 9,86%-a. Ezen 
belül a legszámottevőbb költség a villamos energia, a víz - csatornadíj. 

Az igénybe vett anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokra 28.209,- e/Ft-ot 
költöttünk. 
Ezek közül karbantartásra 1.769,- e/Ft, távfűtésre 7.016,- e/Ft, vagyonvédelemre 
11.118,- e/Ft, takarításra 2.136,- e/Ft, könyvviteli és könyvvizsgálati 
szolgáltatásért 94 7,- e/Ft-ot fizettünk. A tulajdonos önkormányzat részére 
3 .5 82,- e/Ft bérleti díj lett átutalva, míg a szemétszállításért 1.03 8,- e/Ft volt a 
fizetendő díj. Az egyéb szolgáltatások összesen 603,- e/Ft-ba kerültek. Az 
összes szolgáltatások tervteljesítési viszonyszáma 85,61 %. Tehát a tervhez 
képpest ez 4. 7 41,- e/Ft kiadás csökkenést jelent, amely kiemelkedő 

jelentőséggel bír, hiszen 54,53 %-os részarányt képvisel az összes kiadáson 
belül. Az elmúlt évben elmaradt az üvegtető felújítása, melyet az önkormányzat 
által benyújtott pályázat bírálata késleltetett. Az elhasználódott sátorponyvák 
cseréje, a mélygarázsunkban felfestett útburkolati jelek újra festése, valamint a 
tűzgátló ajtók, és berendezések felújítása megtörtént. A sátorponyvák cseréjét 
(nettó 840,- e Ft) az eredménytartalékból kívántuk fedezni. Ehhez a képviselő 
testület hozzájárulását adta. Az év végi eredményünket figyelembe véve, nem 
nyúlunk az eredménytartalékhoz, azt a 2018. év gazdálkodásának terhére 
számoljuk el. 
A személyi jellegű ráfordítások összességében 14.069,- e/Ft összegben 
merültek fel a tárgyév során, ami az összes kiadásaink 27,65 %-át jelentették 
és ez a tervezethez képest 12,68 °/o-os növekedést mutat. 
Ezen belül a bérköltség összesen 11.680,- e/Ft, mely a dolgozók alapbérét, 
jutalmát, és a felügyelő bizottság tiszteletdíját foglalja magában. 



Az elmúlt év e lej én újra emelkedett a garantált minimálbér összege. Cégünknél 
ez két személy (irodavezető, piac felügyelő) bérénél jelentett bérnövekedést. 
A személyi jellegű egyéb kifizetések 2.389,- e/Ft-ot tettek ki, ami a munkába 
járás, gépkocsi használat, étkezési, és egyéb költségek összessége. 
Jelentős változás cégünknél az, hogy tavaly év szeptemberétől a takarítást nem 
külső cég végzi. A feladat ellátására egy fővel növeltük dolgozói létszámunkat, 
aminek következtében nőtt a személyi jellegű ráfordításunk. Ezzel együtt nőtt a 
vezetői feladat és odafigyelés, de éves szinten jelentős mértékben csökkentek 
kiadásaink. 

személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 
összegben kerültek elszámolásra. 

e/Ft 

A ráfordítások 1.661„- e/Ft-ot tettek ki, melyből káreseményhez kapcsolható 
költség 23 0 ,- e/Ft, a helyi iparűzési adó 451,- e/Ft, egyéb ráfordítás 34,- e Ft 
kifizetés történt. A 2018. évi terv szerinti értékcsökkenés drasztikusan csökkent, 
az ingatlanok utáni ÉCS leírás jelentősen kevesebb lett, így ez mindösszesen 
106,- e/Ft. Elszámolásra került 840,- e Ft értékben a sátorponyvák cseréje. 

A cég egyéb költsége 514,- e /Ft. Banki, biztosítási, és egyéb költséget takar. 

Összességében társaságunk a tárgyévben 51.714„- e/Ft költséggel működött, 
ami 92,11 °/o-os csökkenés és 4.431,- e /Ft-tal kevesebb, mint a tervezet. 
Költségeink a bérleti díj, és az igénybe vett szolgáltatások, (vagyonvédelem, 
takarítás) visszaszorításával csökkentek drasztikus mértékben. 
A Gödöllői Piac Kft. 2018. évi adózás előtti eredménye 5.138,- e /Ft, az 
adózott eredmény (nyeresége) 4.67 6,- e /Ft. 

A cég mérlegének FORRÁS oldalán kimutatott eredménytartaléka 2018. dec. 31 
napon: 87.829,- e/Ft 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Kérem a fentiekben előterjesztett 2018. évi éves beszámoló elfogadását és 
jóváhagyását. 

Gödöllő, 2019. május 15. 



Gödöllői Piac Kft. Bevételei 

2018. év 

Megnevezés 2018. évi 2018. 2018. 

Terv adatok Tény adatok Teljesítés 
(eFt) (eFt) % 

1. Bérleti díjak 
Raktárak 1800 2091 
---------------- --- -- --- -- -24020 ~- ---

Üzletek bérleti díjai 23827 rvfOzi -- - -- -- 1200 
-----

1200 
Egyéb 

-- -- -- -- ----

5940 2628 
Qsszesen: 32960 29746 90,25% 
Asztalbérleti díjak 4000 3647 
Bérleti díjak összesen: 36960 33393 90,35% 
Helypénz* 5000 4728 

1. Osszesen: 41960 38121 90,85% 
II. Mélygarázs 
Bérlet 3100 3556 

-------- ------------- -------------- --- ----

Napijegy 1400 1865 
II. Osszesen: 4500 5421 120,47% 

Ill. Továbbszáml.ktség.tér. 
KALÓRIA 4000 4421 
t---- ------ ------------------- - --- e------------ -------~--- --------

almérők szerinti térítés 6000 5470 
------------- ----------------------~-------

Egyéb költségtérítés 2630 1995 
Ill. összesen: 12630 11886 94,11% 

IV. Automaták bevétele 
Italautomata 120 100 
-- -------- --------------- -----------·-- -- - - ---------- ------------~----------

WC automata 300 250 
IV. Osszesen: 420 350 83,33% 

V. Eavéb bevételek 
Kamat bevétel 200 10 

- -- -----------------· - -- ------- ---------------

Egyéb bevétel(kártérítés) 122 
Mu n kabér-frfmogafés- ----

--- --942 --

1080 
V. összesen: 1280 1074 83,91% 

V. Mindösszesen: 60790 56852 93,52% 



Gödöllői Piac Kft. Költségei 

2018. év 

Megnevezés 2018. évi 2018. 2018. 
Terv adatok Tény adatok Teljesítés 

(eFt) (eFt) % 
1. Anyagköltség 

500 328 Fenntartási anyag 
vffiamos energia -- ---- 4 006~---------- -- -3 446 ~ ----------- ----

-----

900 1 213 Ví~~.-~satorna-~n-----~--= -__ _ 
----- 1------ --------------

!5_özüz. ~_öl~sé!:J~á_n_~~~Jl\/lúzeumj__ __ __ 

Egyéb ag. 
1. Anyagköltség összesen: 

II. lgénybevett szolgáltatások 

0 
150 

5 550 
34 

5 021 90,47% 

-~~rle_!!_cjíi_ __ ___ 5 OOO 3_5_82 __ 1---------- ___________ _ 

Karbantartás 2 500 1 769 
---- ----- -- ---- ---- ------- -

Igénybe vett szolg. _____ 600 __ ___§__1_ ______________ _ Távf6tés_________________ 7 200 7 016 

}<önyvVlteli szolg-~==~- _ ~-- 8_§Q=~-------8-4_7_·------------------· 

VagyoQ~édelmi_~zolg_~l~t_____ 12 OOO 11118 
Könyvvizsgálat 160-------~c50~--------
rakarítéS_____________________ 3 600 2 136 ---

szemétSzáTffiá_s___ ---- 1 ooo 1 038 
EQvébsio~--------- 100 552 -------

11. Szolgáltatás összesen: 32 950 28 209 85,61% 
Ill. Egyéb szolgáltatás 
Hatósági, igazgatási 50 10 

13-~~~öltsé~=---==-=~ =-==)oo ~=-----29_0_1---------------
Biztos ítás 200 214 
Ill. Egyéb szolgáltatás össz.: 550 514 93,45% 
IV. Bérköltség 
~lapbér_ _ __ _ 9 945 10 105 
Vezet~!___e~ém~_'!l ------6~-------- ---------------
Jutalom ------------ ------()~----- -1215 ___ --- ---------
Állományonkívüli -- -- o ----
EQYéb-(FB~szteleTcfiJf ___ -- ----350~-----350--------

1v. Bérköltség összesen: 10 305 11 680 113,34% 
V. Személyi jell. egyéb kifiz. 

Munkába járás 120 123 
:§~_JJ_k.-H8szn.---===~~--=--~~5o ~------~~4 __ --~ 
Erzsébet utalv./SZÉP kártya 1 060 1 136 
Repr~~~~t~~ó =--=-- ----- --- 50 --------5~--~---

Egyéb személyi jellegű kifiz. -----106 -----20Ö ~----------
kifizetés összesen: 2 180 2 389 109,59% 
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Cégjegyzék száma 

A vállalkozás megnevezése: 

A vállalkozás címe: 

A vállalkozás telefonszáma: 

Gödöllő, 2019.05.15 

1 
üzleti évről 

Gödönői Piac ű 
és Szolgálta/e~ltetó 

2100 GödölJ" S o 11ut. 
,-.,uo111':1>•h- o, zabadság út 3 

11892508-2-13 . 

P.H. 



Vállalkozás neve: Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz 

Statisztikai számjel: 11892508682011313 
Cégjegyzékszám: 13-09-082992 
A mérleg fordulónapja: 2018.12.31 

(összköltség eljárással) 
Sor-
szám 

a 

1 1. 

2 II. 

3 Ill. 

4 IV. 

VI. 

: 8 

10 iX. 

11 B. 

12 e. 

13 X. 

·14 D. 

Tétel megnevezése 

b 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ~r'l I ~t\t: 

EGYÉB BEVÉTELEK 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

'li::i • .• 'f' Jc'- l."'1.111 IP~ JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

ÉFrn~.KC3ÖKKENfSI LEÍRÁS 

'RÁ FORDÍTÁSOK 

(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Pt:NLÜGii MŰVELETEK BEVÉTELEI 

- -
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 

-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

ADÓFiZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
\MilJ.i.W.. -.llliF -

ADÓZOTT EREDMÉNY 

S f iac Űzemelt.eN:: 
2100 

zo gáltató Kcf · "' · 
GödöU" ..1.11., 

AdótillM ' o, Szabadság út ~:. 
rtt 1189.2508-2-13 

Gödöllő, 2o·i 9.GS.15 

Előző év 

e 

57 984 

0 

644 

34 621 
-
16 98·1 

4 721 

163 

0 

163 

4 884 

440 
-

4444 

adatok E Ft-ban 

Előző év(ek) 
Tárgyév 

módosításai 

d e 

0 55 778 

0 0 

0 1 065 

0 33 744 

0 '16 309 
&U~ 

0 n46 -----
715 

5129 
---~~· 

() 'IO ' 
„ .... -~.""'" 

0 0 
- ··-·--~-.-

0 Hl 
-

0 5 ·138 

0 4112 
-~~ 

0 4 676 
........ 



Megnevezés 2018 évi 2018. 2018. 
terv adatok Tény adatok Teljesítés 

(e Ft) (eFt) % 
Bérjárulékok 

Bérjárulékok 2 200 1 835 
Szakképzési hozzájár. 150 154 
Egyéb 460 251 
VI. Bérjárulékok összesen: 2 810 2 240 79,72% 

VII. Ráfordítások 
Tervszerinti ECS 900 106 
Haszn.vétekor azonnal elszámolt 100 840 
Káreseménnyel kapcs. ktség. 100 230 
Alapítványi támogatás 50 34 
Egyéb ráfordítás 50 0 
Helyi adó 600 451 

VII. Ráfordítás összesen: 1 800 1 661 92,28% 
1. -VII. Összes költség 56145 51 714 92,11% 

2018. 

2018. bevétel: 56 852 Eft 

2018. költség: 51 714 Eft 

2018. eredmény: 5 138 Eft 

Társasági adó 9 %: 462 Eft 

Adózott eredmény: 4 676 Eft 
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Vállalkozás neve: Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz 

Statisztikai számjel: 11892508682011313 
Cégjegyzékszám: 13-09-082992 
A mérleg fordulónapja: 2018.12.31 

8 
adatok E Ft-ban 

Sor
szám 

Tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
módosításai 

a b 

A. BEFEKTETETTESZKÖZÖK 

10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 

Gödöllő, 2019.05.15 

Gö~öllői Pi~c llzemeJtetó 
es Szolgaltató Kft. 

2100 Gödöllő, Szabadság út 3 
Adószám: J 1892508-2•13 · 

P.H. 

e d e 

2 633 0 2 587 

0 0 

2 633 0 

0 0 

104 976 0 

0 0 

5 222 0 

0 0 

99 754 0 

368 0 45 

107 977 0 111 440 

,//" e" 

k/J::~v vf:<;::e:-~~t ~ 

a vállalkozás yeretője (képviselője) 



Vállalkozás neve: Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz 

Statisztikai számjel: 11892508682011313 
Cégjegyzékszám: 13-09-082992 
A mérleg fordulónapja: 2018.12.31 

8 
Források (passzívák) adatok E Ft-ban 

Sor
szám 

a 

13 1. JEGYZETT TŐKE 

Tétel megnevezése 

b 

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 

Előző év 

e 

93 829 

3 OOO 

0 

Előző év(ek) 
módosításai 

d 

0 

0 

0 

Tárgyév 

e 

3 OOO 

0 
----!--' 

0 0 
-----~---

0 31829 
-------

0 0 

15 Ill. TŐKETARTALÉK 

, 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -----~-·-86 3 

0 
---4--· 

17 \í. LEKÖTÖTT TARTALÉK 
,~-+---~-~~~·~·~---~~~~~~~~~-~~~--·~--·"4----~~- -~-·~-1-~-~---~~---i 

18 VI. ÉRTÉl<ELÉSI TARTALÉK 0 0 0 

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 4 444 1 0 4 G76 

20 E. GÉL TARTALÉKOK 0 0 0 

21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 029 0 
-----~ 

22 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 

24 Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 029 

25 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 118 ·-~--~ 
26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 107 977 

Gödöllő, 20'19.05.15 

Gödöllő' VA' 
és 1 .rJac Uze 

2100 ~ZolgáJtato' ~eltet·u 
ÜödölJö i!UJ, 

Adós.zárn · 1 j ~:badság út 3 
. 2508-2-13. 

PJt 
-~--------_:_~x:::;'7/~'. _____________ „„.„ 

a vállalkozás. vel~~it~ (képviselője) 



Gödöllői Piac Üzemeltető ós Szolgáltató Kft. 

2100 Gödöllő, Szabadság út 3. 

KIEGÍ~SZÍTŐ rvIELLÉKLET 

a 2018. évi egyszerűsített beszámolóhoz 

G "d" 11" ?019 ,. lr. J-0 01 o, ,..., . maJUS .) . 

GödöJiő1' iiJ' , , JJ.lac V.z l 

21 es ~Zolgáltat, cl(mefreto 
Gödöllő s o ft, 
s~rn. 1' zabadság út 3 

Fekete Z,űftan ·· 1892sog.2_ 13 · 

ügyvezető igazgató 



1. Általános rész 

Gödöllői város Önkormányzata 1999. augusztus 1-jén alapította meg a Gödöllői Piac 
Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t egyszemélyi tulajdonosként. A társaság alapításának célja: a 
városi piac működtetése, valamint a Hamway - kúria és a Piac elhelyezését szolgáló ingatlan
együttes kezelésének és üzemeltetésének ellátása. 
A társaság a működést 1999. augusztus l-jén kezdte meg. 
A törzstőke: 3000 e Ft, melyet az alapítók készpénzben biztosítottak. 
A társaság ügyvezetője 1999.08.01-2000.03.23-ig Szabó Géza, 2000.03.24-2000.09.30-ig 
Maul Ferenc, 2000.10.01-2017.10.31-ig Vilhelm Ferenc volt. Jelenleg ügyvezetői feladatokat 
ellátó Fekete Zoltán a megbízását a Képviselő testület által kiírt pályázaton nyerte el. Ezt a 
tisztséget 2017 .11.0 l-jétől látja el a 162/2017. (IX.21) sz. Önkormányzati határozat alapján. 
A tulajdonos 3 fő Felügyelő Bizottságot választott, melynek megbízatása 1999.08.01-
2004.07.31-ig határozott időre szólt. Időközben a Bizottság 2 fővel kiegészült, így tagjainak 
száma 5 fő lett, mely a 188/2009 2009.06.25-ei önkormányzati határozat alapján ismét 2 fővel 
csökkent, így jelenleg 3 fővel működik. 
A társaságot Pest megyei Cégbíróság a 13-09-082992 számon jegyezte be a 
cégnyilvántartásba. 
A Kft székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. 
Az egyszerűsített beszámoló aláírására jogosult: Fekete Zoltán ügyvezető (2100 Gödöllő, 
Deák F tér 3. 1/8.) 
A beszámolót készítette: Otyehel Róbertné ( 2100 Gödöllő, Batthyány u. 118/a.) 
nyilvántartási szám: 123682 
A könyvvizsgálatot Bata János könyvvizsgáló végzi. 

A számviteli politika fontosabb elemei: 

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek tartalma: A-típusú mérleg, 
eredménykimutatás és kiegészítő melléklet. A tevékenység eredményét összköltség-eljárású 
eredménykimutatással állapítja meg. A társaság költségeit az 5. számlaosztályban, 
ráfordításait a 8. számlaosztályban könyveli, a 6. és 7. számlaosztályokat nem vezeti. 

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja 2018. május 15. 

Az eszközöket és a kötelezettségeket egyeztetéssel ellenőrizzük, és egyedenként értékeljük. 

Az értékelési szabályzat tartalma: 
bekerülési érték 



A beszerzési költség az eszköz beszerzésével kapcsolatban az üzembehelyezésig felmerült, az 

eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. 

Az előállítási költség részét képezik azok a ráfordítások, melyek az eszköz előállítása, 

üzembehelyezése során felmerültek és az előállított eszközhöz egyedileg hozzárendelhetők. 
Az eszközök értékelése: 
Az immateriális javakat a társaságba történő bekerülésekor beszerzési áron értékeltük. 

A tárgyi eszközök értékelése szintén beszerzési áron történt, nettó értékük az értékcsökkenés 
figyelembevételével került megállapításra. A számviteli költségeként az eszköz értékét növelő 
beszerzési költségnek minősítettük. 

Az értékcsökkenés elszámolása: 
Az értékcsökkenés elszámolása során figyelembe vesszük a várható élettartamot, valamint a 

leírás módját, ezen tényeket üzembehelyezéskor az egyedi nyilvántartó lapokon rögzítjük. 

A terv szerinti értékcsökkenést a lineáris módszer alapján egyenletesen s számoljuk el az 
üzembehelyezést követően. 

2. az 100 e Ft alatti kisértékű eszközök értékcsökkenését használatbavételkor egy összegben 

számoljuk el. 

A készletek értékelése: a Kft készletnyilvántartást nem vezet, az év végi egyeztetést tételes 

leltár készítésével teszik meg. 

A követelések értékelése: a követelések a mérlegben bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. 

Tárgyidőszakban a társaságnak érvényes lejárt követelése nincs. 

Pénzeszközök értékelése: a fordulónapi forint és valuta pénzkészlet a pénztárban ténylegesen 

meglévő, illetve a banki értesítés alapján egyeztetett összegben kerülnek a mérlegben 

kimutatásra. 

A források értékelése: 

A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett, az alapító okiratban meghatározott összeg. 

A eredménytartalék tartalmazza az előző évek mérleg szerinti eredményét. 

A lekötött tartalék az alapító által eszközölt pótbefizetés. 

Értékelési tartalékként kerül kimutatásra a piaci értékelés alapján meghatározott 

értékhe 1 yes bítés. 

Mérleg szerinti eredmény a könyv szerinti értéken kimutatott adófizetési kötelezettséggel 

módosított eredmény. 

Céltartalékot a társaság nem képzett. 

A kötelezettségek értékelése: 

A Kft által elismert, elfogadott kötelezettség kerül a mérlegben kimutatásra. A rövidlejáratú 

kötelezettségek között azok a tartozások szerepelnek, melyek a fordulónapot követő évben 

válnak esedékessé. 



Az időbeli elhatározások közül az aktív elhatárolás az eredményre növelő hatást gyakorol, a 
passzív visszont csökkentő hatást. 

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti évi értékesítését 

nettó árbevételének 5 százalékában határoztuk meg. 

II.A mérleghez kapcsolódó információk 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

A társaság mérlegében a befektetett eszközök értéke 2.587 e Ft. 

Jelen üzleti évben a tevékenység végzéséhez szükséges kis értékű eszközökként 14 db 

sátorponyva került beszerzésre 60 e Ft darabáron, összesen 840 e Ft értékben. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt. 

A társaság ingatlannal nem rendelkezik, a bérelt épületben viszont az évek során beruházást 

eszközöltek, ennek értékét mutattuk ki az ingatlanok között. 

Év végén befejezetlen beruházás nincs nyilvántartva. 

A beruházásokra adott előlegen 60 e Ft értékben a tervdokumentációk elkészítésére kifizetett 
előleg került kimutatásra. 

e Ft 

Eszköz típus Bekerülési érték Terv szerinti écs Terven felüli écs: Nettó érték 
Immateriális javak 209 209 0 0 
Ingatlanok és ing. 
kapcs. vagyoni jog 7.323 5345 0 2049 
Egyéb berendezések 4181 3728 0 478 

Befektetett pénzügyi eszközök 

A társaság részesedéssel, értékpapírral, hosszúlejáratra adott kölcsönnel, hosszúlejáratú 

bankbetéttel nem rendelkezik. 

B.FORGÓESZKÖZÖK 

Készletek 

A társaság mérlegében készletérték nem szerepel. 



Követelések 

A Kft tevékenységei köréből adódóan jelenleg 40 ügyféllel rendelkezik, 

A követelések között kimutatott 6.532 eFt melyből a vevőtartozás 4.370 E Ft. 
A mérlegben kimutatott követelés értéke a vevőtartozáson túl 2.162 e Ft (az Adóhatósághoz 
Társasági adóba befizetett előlegből 1.619 E Ft, egyéb követelések 542 e Ft értékben) 

Értékpapírok 

A tárgyévben nincs ilyen jellegű eszközünk. 

Pénzeszközök 

1.Pénztár: a könyv szerinti loltárórtéke S4 eFt, 1"nely megegyezett a tényleges pénzkészlettel. 

il!!l!!~~~il a záró banki kivonatok alapján a bankszámlák könyv szerinti értéke 102.223 

e Ft, melyből 95.275 E Ft-ot elkülönített betétszámlán tartunk. Ezen felül úton lévő 

pénzeszköz 200 e Ft (bankszámlára befizetett, de jóváírása csak a következő gazdasági év 

első banki napján realizálódott). 

e.AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázatban szemléltetjük: 

eFt 

Megnevezés Tárgyidőszakban keletkezett, Tárgyidőszakot illető, 

a következő időszakot terhelő csak fordulónap után 
költség számlázható bevétel 

Bevételek aktív 0 45 
időbeli elhatárolása 
Költségek ráfordítások 
aktív időbeli elhatáro- 0 0 
lása 

D. SAJÁT TŐKE 

• Jegyzett töke: a mérlegsorban a Kft alapító okirata szerint befizetett jegyzett tökét 

mutatjuk ki. 

• eredménytartalék: az előző évek mérleg szerinti eredményének összegét tartalmazza. 

értékelési tartalék: a társaságnál értékelési tartalék nem volt. 



adózott eredmény:5.138 eFt, A 4.676 eFt adózás előtti eredményből, 462.- eFt 

társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett. A nyereséget a vállalkozás 

főtevékenységi köréből származó bevétel határozta meg. 

E. CÉLTARTALÉK 

A társaság tárgyévben céltartalékot nem képzett. 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 

1. Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs. 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek: a mérlegsorban szereplő összeg 7 .34 7 eFt, 

melyből 1.030 eFt szállítói tartozás, 3.038 e Ft vevők által fizetett óvadék, 3.279 e Ft egyéb 

rövid lejáratú kötelezettség melyek a 2018-ban esedékessé váló és befizetendő adók . 

G.P ASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
eFt 

Megnevezés Tárgyidőszakot terhelő költség, Fordulónap előtt befolyt, következő 
mely a következő évben lesz időszakot érintő 

kiadás bevétel 
Bevételek passzív 
id. elhat. 0 4.454 
Ktg-ek passzív 
id. elhatárolás 4.133 0 

Összesen: 4.133 4.454 

UI. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

A költségek költségnemenkénti kimutatása érdekében az Összköltség-eljárással készített „A" 

változatú eredménykimutatást készítettük el. 

A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
1. Az értékesítés nettó árbevétele 55.778 eFt belföldi árbevétel volt, export 

értékesítést nem folytattunk. Egyéb bevétel címén 1.065 e Ft bevétel keletkezett. 

II. A ráfordítások között 33.744 eFt anyagjellegű, 16.309 eFt személyi jellegű és 715 

eFt egyéb ráfordítást valamint 946 eFt értékcsökkenést mutattunk ki. 



B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 

Kapott kamatok az elszámolási betétszámla, valamint a lekötött betétek után kapott összeg 

10.- e Ft értékben határozza meg. 

C.ADÓZÁSELŐTTIEREDMÉNY 
Adózás előtti eredményünk 5.129.- eFt. 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 

A vállalkozás adóalapja: 5 .13 8 e Ft lett. 
Adófizetési kötelezettségünket a társasági adótörvény figyelembevételével a korrekciós 
tételek elvégzése után 462.- e Ft-ban állapítottuk meg, ennek alapján adózott eredményünk 

4.676.- e Ft. 
Az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos külön határozatban dönt. 

Gödöllő, 2019.05.15. 
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Gödöllői Piac Üzemeltető 
és Szolgáltató Kft. 

2100 Gödöllő, Szabadság út 3. 

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának 
2019. május 16-i üléséről 

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták az alábbi 
javaslatokat: 

- Gödöllői Piac Kft. 2018. évi gazdálkodását, mérlegét, eredményét. 

Gödöllő, 2019. május 16. 

FB. elnök 



Gödöllői Piac Üzemeltető 
és Szolgáltató Kft. 

2100 Gödöllő, Szabadság út 3. 

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának 
2019. május 16-i üléséről 

A Felügyelő Bizottság tagjai javasolja a Képviselő Testület részére: 

- Fekete Zoltán a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi 
munkájának elismeréseként 2 havi jutalomba részesülj ön 

Gödöllő, 2019. május 16. 




