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Cégjegyzék száma

 
 
 
KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 
  
A 2018. évi beszámolóhoz 

Általános összefoglalás 
 
A kiegészítő melléklet a társaság 2018. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti 
tevékenységéről készül. 
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C 
törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. 
 
A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, 
magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is 
tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a 
beszámoló többi részéhez. 
 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők: 

A. Általános jellegű kiegészítések  
B. Specifikus jellegű kiegészítések 

- mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
- eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések 
 
 
 
A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége  
 
A vállalkozásunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően 
kiegészítő mellékletet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak 
alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze. 
 
A vállalkozás alakulásának időpontja, alapító tagok bemutatása 
 
A társaság ……-ban alakult ……………. Ft jegyzett tőkével. A társaság fő tevékenységi köre: 
…………………………….  Főbb értékesítési területek: ……………………………….. 
 
A társaság tulajdonosai: ………………………………………………………………….. 
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A. Általános jellegű kiegészítések 
 

1. Tevékenységi kör, piaci helyzet bemutatása 
 
A vállalkozás tevékenysége …………………………………………….. 
 

Jellemzően előforduló tevékenységi körök: 
 
Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint TEAOR

1629'08
Ingatlab bérbeadás
Postai költségtérítés bevétele
Egyéb anyagértékesítés

 
 
 
A tevékenységi körök tekintetében az üzleti év folyamán nem történt változás. 

 

2. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása 

A vállalkozás a számviteli politikáját mértékében egyenletes eredményalakulási céltól vezetetten 
alakította ki. 

Számviteli politikájában rögzítette: 

A vállalkozás a gazdasági események elszámolására és rögzítésére kettős könyvvitelt és a 
hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmaz. 

A számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza. 

A vállalkozásnál az üzleti év január 1-től december 31-ig terjed, az éves könyvviteli zárlat 
határidejét a számviteli politikában ……………… határoztuk meg.  

A társaság készleteiről év közben analitikus nyilvántartást nem vezet. A készletek beszerzéskor 
azonnal költségként kerülnek elszámolásra.  

A vállalkozás összköltség eljárás szerinti "A" jelű eredménykimutatást készít, költségeit 
elsődlegesen az 5-ös számlaosztályokon mutatja ki, minek oka, hogy a vállalkozásra a termelő 
tevékenység nem jellemző. 

A számvitel rögzített számviteli politikán, megfelelően kialakított számlarenden alapul, amely a 
cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek 
megvalósulása kontrolált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi – értékbeni 
nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban. 

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a vállalkozásnál a beszámolási évben a számviteli politika 
körébe tartozó tényezőkben változás nem történt. 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes 
nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.  
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3. Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása 

 

Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználódási idő határozza meg. 

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség elő van írva. 
 
Az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása minden eszköz esetében bruttó érték, a 
tervezett használati idő és maradványérték alapulvételével történik. Az értékcsökkenési leírás 
elszámolása havi gyakorisággal történik. A kis értékű (100 e Ft alatti) eszközök esetében az 
értékcsökkenés egy összegben, a használatba vétel időpontjában kerül elszámolásra. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz a tervezett használati 
időig előreláthatólag nem lesz használható, az eszköz használata során használhatósági értéke 
jelentősen csökken, illetve a tervezettnél gyorsabban elavul. 
 
A cég a készleteiről leltárát év végén leltárfelvétellel készíti (a készletek értékelését FIFO elv 
alapján végzi). Az évközi elszámolás során a társaság az anyag- és árubeszerzéseket azonnal 
elszámolja költségként illetve ráfordításként, melyet az év végi készletleltárral korrigálja a 
tényleges anyagfelhasználásra, illetve áruértékesítésre. 

A devizában történő ügyletek értékelése MNB árfolyamán kerül értékelésre, mivel a vállalkozás 
adminisztrációja egyszerűbb, és az eredmény az árfolyam differenciák miatt kevésbé torzul. 

Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználódási idő határozza meg. 

 

4. Az alkalmazott értékelési eljárások változása 
 
Az értékelési eljárások tekintetében nem történt változás az üzleti év folyamán. 
 

5. Mérleg fordulónapjának megváltoztatásának összehasonlító bemutatása 
 
A mérleg fordulónapja az üzleti év folyamán nem változott. 
 

6. Egyéb általános jellegű kiegészítések :  

nincs 
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7. A gazdálkodó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó jellemzése 
 

a.) A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen: 
 
 

MÉRLEG 
 

Nőtt Csökkent
%

a b c d e
A. Befektetett eszközök 0 0 0,00%
B. Forgóeszközök 0 0 0,00%
C. Aktív időbeli elhatárolás 0 0 0,00%
Eszközök összesen 0 0 0,00%

Nőtt Csökkent
%

a b c d e
D. Saját tőke 0 0 0,00%
E. Céltartalék 0 0 0,00%
F. Kötelezettségek 0 0 0,00%
G. Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0,00%
Források összesen 0 0 0,00%

Tárgyévi 
részarány

  Változások az előző évhez

ezer Ft

Eszközök (mérleg főösszeg): 0 e Ft

%A tétel (sor) megnevezése

Források (mérleg főösszeg):

A tétel (sor) megnevezése

0

Tárgyévi 
részarány

e Ft

Változások az előző évhez
%

ezer Ft

 
 
 
A vizsgálat alá vont üzleti évben a mérleg főösszeg értéke ………………………………………….. 
 
Az eszközök oldalon a változást előidéző legfőbb tényező ………………………………. adódó 
csökkenés, a forgóeszközöknél … % , az aktív időbeli elhatárolásnál …. % ……………. 
tapasztalható. 
 
Mint látható a forrás oldalon, a saját tőke …………………%-kal, a passzív időbeli elhatárolás 
……………. %-kal ……………, míg kötelezettségekben …………………….. % volt. 
 
 
 



  

 5

 
b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen: 

 
 
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 

Javulás Romlás
%

A. Üzemi tevékenység eredménye 0,00 0,00
B. Pénzügyi műveletek eredménye 0,00 0,00
C. Szokásos vállalkozási eredmény 0,00 0,00
E. Adózás előtti eredmény 0,00 0,00
F. Adózott eredmény 0,00 0,00

%

Adózott eredmény 

A tétel (sor) megnevezése
Változások az előző évhez

ezer Ft

Tárgyévi 
részarány

0 E ft

 
 
A számszerű adatokból megállapítható, hogy a adózott eredmény javult, az előző időszakhoz képest 
………………….. Ft-tal magasabb eredményt ért el. Ezen belül az üzemi tevékenység 
…………………. Ft-tal esett vissza, a pénzügyi műveletek eredménye  ………….. Ft javulást 
mutat.  
 

c.) A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása 
 

A vállalkozás vagyoni helyzetét, illetve annak alakulását a következő mutatókkal 
szemléltethetjük. 

 
eFt

tárgyév tárgyév előző év

Saját tőke Adózott eredmény= 0
növ.nek mértéke saját tőke 0

Saját tőke saját tőke= 0
részarány mérleg főösszeg 0

Befektetett eszk. saját tőke = 0
fedezettsége Befektetett eszközök 0

%
Megnevezés Számítási mód        

1.

2. 

3.

 
Amint láthatjuk, az eszközök jelentős ……% -os része saját tőkéből finanszírozott, az eszközök 
nagyobb hányada befektetett eszköz csoportba tartozik. A társaságnak nincs elkülönített tárgyévi 
osztaléka, viszont ………………… Ft korábbi évek elkülönített osztaléka még nem került 
kifizetésre működési és likviditási okokból . 
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d.) A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása  

 
 
A vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetét és változását az alábbi legfontosabb mutatókkal 
jellemezzük: 
 
 

eFt

tárgyév tárgyév előző év

Likviditási mutató I. pénz állomány= 0

(Fizető képesség) rövid lej. kötelezett. 0

forgóeszközök= 0

rövid lej. kötelezett. 0

pénzáll.+követelés= 0

rövid lej. kötelezett. 0

kötelezettségek= 0

saját tőke 0

3.

4.

1.

Eladósodottság

Likviditási mutató III.

Sorszám Megnevezés Számítási mód

Likviditási mutató II.2.

 
 
A likviditási mutatók önmagukban tekintve kedvező képet mutatnak, a legáltalánosabban elterjedt 
likviditási mutató jóval a kedvező érték felett van. A mutatók alapján a vállalkozás pénzügyi 
helyzete stabilnak mondható. 
 
 
 
A pénzügyi helyzet további jellemzésére alkalmazott mutatók: 
 
 

megnevezés számítási mód e Ft. tárgyév előző év

Forgóeszk.-készlet= 0

Rövid lej. Köt. 0

Vevőállomány= 0

szállítóállomány 0

gyorsráta mutató

vevőállomány aránya  
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e.) A jövedelmezőségi helyzet átfogó jellemzése 

 
 
A vállalkozás jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint mutatjuk be. 
 

e Ft
tárgyév tárgyév előző év

Árbevétel arányos szokás v. eredmény = 0
szokásos váll. nettó árbevétel+egyéb bev.+pü-i műv bev.

eredmény

Árbevétel arányos üzleti eredmény  = 0
üzleti eredmény nettó árbevétel+ egyéb bev.

Saját tőke arányos szokás váll.eredmény = 0
 szokásos váll. saját tőke
eredmény

Saját tőke arányos adózott eredmény.= 0
adózott eredmény saját tőke

e Ft
tárgyév tárgyév előző év

Saját tőke = 0
Idegen tőke 0

Tőkefeszültségi Idegen tőke = 0
mutató Saját tőke 0

Likviditási Forgóesz.-Készletek  = 0
gyorsráta Rövid lej.kötelezetts. 0

Tőkearányos Adózott eredmény = 0
jövedelmezőség Saját tőke 0

Árbevétel arányos Adózott eredmény = 0
jövedelmezőség Nettó árbevétel 0

Eszközarányos Adózott eredmény  = 0
jövedelmezőség Eszközök összesen 0

2.

3. 

4.

5.

1. Saját tőke aránya

Sorszám Megnevezés Számítási mód

%

6.

0

A társaság jövedelmezőségi illetve pénzügyi helyzetét további mutatókkal elemezhetjük.

0

4.

02.

3.

1. 0

Sorszám Megnevezés Számítási mód
%
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B. A specifikus jellegű kiegészítések tartalma 
 

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

a.) Kiegészítés a befektetett eszközökhöz 
 

A befektetett eszközök mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze: 
 

e  Ft % e  Ft %
a b c d e

Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 0 0
Befektetett pü-i eszközök 0 0
Befektetett eszközök 0 0

Az e szközök me gne ve zé se
2018-12-31 Változás

 
 

a.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó állományának és összetételének változása 
eszközcsoportonként, e Ft-ban: 

 
Megnevezés nyitó bruttó növekedés csökkenés záró

1. Immateriális javak -               -               -               -               
2. Ingatlanok -               -               -               -               
3. Műszaki ber., gépek, járművek -               -               -               -               
4. Egyéb ber., felsz., járművek -               -               -               -               
5. Tenyészállatok -               -               -               -               
6. Beruházások -               -               -               -               
7. Beruházásokra adott előlegek -               -               -               -               

 
b.)- Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása, összevontan: e Ft-ban 

 

1. Immateriális javak
2. Nyitó 0 0 0
3. Növekedés 0 0 0
4. Csökkenés 0 0 0
5.
6. Záró 0 0 0
7. Tárgyi eszközök
8. Nyitó 0 0 0
9. Növekedés 0 0 0

10. Csökkenés 0 0 0
11. Átsorolás 0 0 0
12. Záró 0 0 0

Nettó érték

Átsorolás

Megnevezés Bruttó Amortizáció
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A nyitó állományhoz viszonyítva a befektetett eszközök értéke ………………, mely változás főbb 
összetevői a következők: 
 
Az immateriális javak között a beszámolási időszakban …………… Ft értékű beszerzés történt 

Ingatlanok összegében ……………. e Ft növekedésben kereskedelmi épület aktiválását 
mutatjuk ki..  
 Termelő gépek vonatkozásában: tárgyévben beszerzés …………… e Ft értékben történt, a 
csökkenés elavult gép értékesítése. 

Az egyéb berendezések között több kis értékű berendezés értéke lett kimutatva.  
 
 

C.) az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával összefüggésben: 
 
Alkalmazott módszerek mérlegtételek szerinti bontásban 
 
Mint ahogy korábban bemutatásra került, a vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást 
alkalmazza, bruttó érték alapján. 
 
Terven felüli értékcsökkenések indoklása (számszaki bemutatása köv. táblázat): 
 
A tárgyidőszakban nem történt terven felüli értékcsökkenés elszámolás. 
 

D.) a tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása 
 
Az értékcsökkenési leírás a számviteli és a társasági adó törvény összevetésében 
 
Az értékcsökkenési leírások számszerű alakulását az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre – 
összevont és részletes bontásban is – korábbi táblázataink tartalmazzák. 
 
Most az éves amortizációt más összefüggésben mutatjuk be. 
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Terv szerinti Terven felüli TAO Tv. szerinti
e Ft-ban

Immateriális javak 0 0 0
ebből:      külön kiemelve: kisértékű vagyoni ért. j. és szellemi termékek 0
Vagyoni értékű jogok 0 0 0
Üzleti vagy cégérték 0 0 0
Szellemi termékek 0 0 0
Kísérleti fejlesztés aktivált ért. 0 0 0
Alapítás átszervezés akt. értéke 0 0 0

Tárgyi eszközök 0 0 0
ebből: 0
Ingatlanok 0 0
Műszaki ber., gépek, járművek 0 0 0
Egyéb gépek, ber., járművek 0 0 0
Tenyészállatok 0 0
Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből 0 0 0
Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből 0 0 0
Beruházások 0 0 0
Összesen: 0 0 0

Megnevezés
értékcsökkenés

 
 
 
 
 
e.) befektetett eszközökhöz kapcsolódó további kiegészítések: 

 
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értéke (nyitó, növekedés, 
csökkenés, átsorolás, záró), valamint halmozott értékcsökkenésének nyitó értéke, tárgyévi 
növekedései, csökkenései, átsorolások: nem volt ilyen tétel. 
 
Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírásának indokolása: nem volt ilyen tétel. 
 
A negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírásának indoklása: nem volt ilyen tétel. 
 
Értékhelyesbítések bemutatása: a vállalkozás nem mutatott ki értékhelyesbítést. 
 
 

b.) kiegészítés a forgóeszközökhöz 
 
A forgóeszközök összevont áttekintése 
 
A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot: 
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Megnevezés változás
e Ft % e Ft

A B C D
  Készletek 0 0
  Követelések 0 0
  Értékpapírok 0 0
  Pénzeszközök 0 0
Összesen: 0 0

2018.12.31

 
 
 
Tárgyidőszakban a forgóeszközök értéke ………………….., azonban szerkezete jelentősen 
átalakult: a készletek értéke ………………., a követelések értéke ………………………….. 
mértékben csökkent. Mindezt a pénzeszközök ……..%-os ……………. kísérte. 
 
A forgó eszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés 
nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a visszaírt értékvesztés összegét, az 
értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban 

 
a.) A készletek részletes bemutatása 

 
A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják: 

 
e Ft

Megnevezés 2018.12.31 %-os megoszlás változás össz.
A B C D

       Anyagok 0 0
       Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0
       Növendék -, hízó-  és egyéb állatok 0 0
       Késztermékek 0 0
       Áruk 0 0
       Készletekre adott előlegek 0 0
Összesen 0 0
 
 
 
 

 
A készletekhez kapcsolódó további kiegészítések: 
Készletek változását az árukészlet jelentős ……………………….. határozza meg. 
 
Értékvesztés záró értéke (mérlegtételenkénti bontásban): nem volt ilyen tétel. 
 
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokra vonatkozó adatok veszélyességi osztályonkénti 
részletezésben: a vállalkozás nem rendelkezik ilyen készletekkel. 

 
 
b.)A követelések alakulása 

 
A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik: 
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e Ft
Megnevezés 2018-12-31 %-os megoszlás változás össz.

A B C D
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 0
 ebből
  belföldi
  belföldi értékvesztés
  külföldi
  külföldi kétes 0
  kapcsolt váll. szemben 0 0
  egyéb rész. visz. szemben 0 0
Váltókövetelés 0 0
Egyéb követelés 0 0
Követelések: 0 0
 

 
A vállalkozás számolt tárgyévi értékvesztést vevői követelések után …………………. Ft értékben. 
 
 

c.) Pénzeszközök alakulása 
 

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya ……………. Ft, mely ……………. Ft 
készpénzből, és ……………….. Ft bankbetétből áll. A pénzeszközök értékében történt 
………… …….mértéke …..% . 
 
A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések 

 
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel. 
A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: forgóeszközök között a vállalkozás nem mutat ki 
értékpapírt. 
 
A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: nincs ilyen tétel. 
 
 

C. Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról 

Egyéb követelések részletezése Ö sszege e F t
T ársasági adó túlfizetés
Iparűzési adó 
Egyszerűsített fogl. Járulék
Innovációs hozzájárulás

Ö sszesen: 0
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Bevételek aktív időbeli elhatárolásának, a halmozott ráfordításoknak, a költségek, ráfordítások 
passzív időbeli elhatárolásának, a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli 
alakulása. 
 
Aktív időbeli elhatárolás részletezése Összege e Ft

Biztosítási díjak
Bankkártya d

Összesen: 0  
 
 
 

D. Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)    
 

a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése. 
 

e Ft

Megnevezés 2018-12-31 %-os megoszlás változás össz.
A B C D

Jegyzett tőke 0 0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0 0
Tőketartalék 0 0
Eredménytartalék 0 0
Lekötött tartalék 0 0
Értékelési tartalék 0 0
Adózott eredmény 0 0
Saját tőke 0 0% 0
 
A saját tőke: 
 
A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott. 
A lekötött tartalék összege, jogcímenkénti bontásban: nincs ilyen tétel 
A lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz. 
A növekedés tárgyévi adózott eredmény összege. 
 

2018 évi eredmény terhére osztalék   0   e Ft elkülönítve. 
 
 
Kötelezettségek: 
 

a.) Hátrasorolt kötelezettségek:  
 
Hátrasorolt kötelezettségként kimutatott összeg ………………….. Ft kifizetésre váró osztalék. 
 

b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: 
 
Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra. 



  

 14

 
 
c.) Rövid lejáratú kötelezettségek: 

 
 
 

 
 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Összege e Ft

Áfa
Szocho
Vevői téves utalás
Személyi jöv. adó levont
NAV levont NYBA
NAV levont EBA
Munkabér
Szakképzési hj
EHO
Cégautóadó
Személyi jöv. Adó 103
Termékdíj

Kerekítés

Összesen: 0  
 
 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások 

 

Összege e Ft
       Rövid lejáratú kölcsönök 0
             Ebből: az átváltoztatható kötvények 0
       Rövid lejáratú hitelek 0
       Vevőktől kapott előlegek 0
       Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.) 0

       Váltótartozások 0
       Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0
       Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben 0
       Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0
       Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0
       Kötelezettségek értékelési különbözete 0
       Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0
Összesen: 0
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Passzív időbeli elhatárolás részletezése Összege e Ft

Bónusz  / bér /
Szocho
Könyvelési szolg
Szakképzési h

Összesen: 0  
 
 
 
Egyéb kiegészítések a mérleghez:  
- A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: nincs ilyen tétel. 
- A kötelezettség visszafizetendő összege, ha nagyobb a kapott összegnél: nincs ilyen tétel. 
- Azon kötelezettségeknek az összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint 5 év: nincs 
ilyen tétel. 
- Azon kötelezettségek teljes összege, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, 
feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját: nincs ilyen tétel. 
- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérleg-
sorokból külön-külön az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni kötelezettség 
összege : nincs. 
- Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eszközökre és forrásokra gyakorolt - a 
mérlegben megfelelő tételnél összevontan szereplő - hatásai, évenkénti bontásban: nincs ilyen tétel. 
- A mérlegben szereplő, az előző évvel (évekkel) össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése 
és indoklása: nincs ilyen tétel. 
- Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott 
eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az 
alkalmazott megoldás (számszerűsített) bemutatása, az összetartozás, az összehasonlíthatóság 
tételhivatkozásaival: nincs ilyen tétel. 
- Új mérlegtételek tartalma, az elkülönítés indokaival: nincs ilyen tétel. 
- Az összevont mérlegtételek részletezése, az összevonás indokaival: nincs ilyen tétel. 
- A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek tartós változása esetén a változást előidéző 
tényezők és számszerű hatásuk részletezése: nincs ilyen tétel. 
- Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek egységes értékelése esetén adódó 
különbözet, ha ezek hatása jelentős: nincs ilyen tétel. 
- A mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti 
részletezésben. Ezen belül külön kell bemutatni ügyletfajtánkért (az ügylet tárgya szerint) a mérleg 
fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap- ügyletek határidős részének 
szerződés szerinti értékét (kötési árát, árfolyamát) fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén és tőzsdén 
kívül kötött elszámolási, illetve leszállítási ügyletek részletezésben 
- A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós 
értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint 
annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a 
feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni; 
-A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményeként és cash-
flowra gyakorolt hatását ügyletfajtánként, elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási 
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ügylet, fedezeti és nem fedezeti ügylet, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben 
- A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a külföldi telephelyek főbb adatait telephelyenként 
külön-külön, így különösen azok megnevezését, címét, befogadó országát, a működéshez tartósan 
rendelkezésre bocsátott eszközök értékét, a külföldi gazdálkodásból származó követelések és 
kötelezettségek, a külföldi gazdálkodásból származó adózott eredmény és a külföldön befizetett 
főbb adók összegét 
 
 
A mérleg korábban alkalmazott formája változtatásának indoka: nem történt változás. 
 
 

 

 

 

 

 

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  
 

a.) Az értékesítés nettó árbevétele: 
 
 
Főbb tevékenységenkénti megbontásban: 
 
Árbevétel összetétele TEÁOR '08 szerint Összege e Ft TEAOR

1629'08
Ingatlab bérbeadás
Postai költségtérítés bevétele

Összesen: 0  
 
 
 
Az értékesítés árbevétele …………………………., ez részben a korábbi években forgalmazott 
termékmegszűnésből, részben mennyiségi csökkenésből adódik. 
 
Exportértékesítés nettó árbevétele földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban: 
 
Exportértékesítés területi megoszlása Összege e Ft TEAOR

Egyéb fa-, parafatermékek, fonottáru gyártás 1629'08  
 
 
Exportértékesítés árbevétele ………………………… 
 
Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek összege: 
a vállalkozás nem részesült exporttámogatásban. 
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b.) Egyéb bevételek: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kapott támogatás támogatásonként - a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és 
évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban: nincs ilyen tétel. 
 

c.) Aktivált teljesítmények. 
 
A vállalkozásnál megmunkált készletek állományváltozása ………………….. Ft. 
 
A forgalmi költség eljárás [a 71. § (1) bekezdés b) pont] szerinti eredménykimutatást készítő 
vállalkozónak a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az aktivált saját teljesítmények értékének 
részletezését, a költségek költségnemenkénti megbontását legalább a 2. számú melléklet 03-04, 05-
07, 10-12 és VI. sorainak megfelelő részletezettséggel, és a kettős könyvvitel zárt rendszerében 
kimutatott értékadatokkal. 
 
A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek 
jelentős tételeit. 

d.) A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 
 
A vállalkozásnál nincs tárgyévben ilyen tétel. 
 

e.) Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: 
 
Jogcímenként a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan 
elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi; 
helyreállítási kötelezettségek várható összegei: a vállalkozásnál tárgyévben nincs ilyen tétel. 
A vállalkozás a csekély mennyiségű csomagolóanyag után a termékdíjat részben hasznosító 
szervezet  útján mentesíti, részben adóként befizeti. 
 

 
f.) Egyéb ráfordítás: 

 

Egyéb bevételek összetétele Összege e Ft

Értékesített tárgyi eszköz 
Fellelt eszköz értéke
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel
Kerekítés
Viszaírt értékvesztés

Összesen: 0
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Egyéb ráfordítások összetétele Összege e Ft

Értékesített tárgyi eszk nyilv értéke
Termékdíjak
Helyi iparűzési adó
Építményadó
Követelésre elszámolt értékvesztés
Telekadó
Kereskedelmi áruk leltár kül.
Innovációs járulék
Cégautóadó
Gépjárműadó
Kerekítés ráf.
Egyéb ráfordítás 
Kommunális adó
Adóalap növelő tételek
Egyéb ráfordítás 

Összesen: 0  
 
 

 
 

g.) Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák 
 
Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása, évenkénti bontásban: 
Nincs ilyen tétel 
 

h.) Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz 
 
- Az előírtakon túlmenő, további információk, amennyiben a számviteli törvény előírásainak 
alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek 
az eredménykimutatásban történő bemutatásához: nincs ilyen tétel. 
- A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt 
hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: nincs ilyen tétel. 
- Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: nincs 
ilyen tétel. 
- Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: nincs ilyen tétel. 
- Az eredménykimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másikra történő áttérés 
ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: nem történt változás. 

 

 

C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma 

a.). A társasági adó alapjának meghatározása: 
 
A tárgyévi társasági összege ……………. Ft. A társasági adó tárgyévi összegének a levezetését a 
következő táblázat szemlélteti: 
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Megnevezés Eredményt, ill. adót Összege e Ft
csökkenti növeli

Adózás előtti eredmény
Eredményt módosító tételek összesen: 0 0
ebből:

Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés 0 0

Szvt. Tv szerinti értékcsökkenés + T.e. kivezetés 0 0

Fejlesztési tartalék 0

Behajthatatlan követelésekre korábban elszámolt összeg 0

Várható kötelezettségre céltartalék n. 0

Értékvesztés 0

Behajthatatlan és elengedett követelés 0

Adó- és önellenőrzés megállapításai 0

Önellenőrzés miatt elszámolt összeg 0

Adományok 0 0

Bírság 0

Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás 0

0 0

0

Minimumjövedelem szerinti adóalap 0 0

0 0

0 0

0 0

Módosított adózás előtti eredmény

Külföldről származó osztalék 0 adó
típusú jövedelem adója és jövedelem 0 jövedelem
Adóalap
Számított Adó
Adókedvezmények és csökkentő tételek
Fizetendő társasági adó

Összes adókötelezettség
Adózott eredmény

0
0

0
0

0

0

0
0
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Cash flow-kimutatás              2017 2018
 e Ft  e Ft

1 Adózás előtti eredmény +/- 0 0
2 Elszámolt amortizáció + 0 0
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0
4 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +/- 0
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0

= Bruttó Cash flow = 0 0
6 Szállítói kötelezettségek változása +/- 0
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- 0
8 Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 0
9 Vevő követelés változása +/- 0

10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül ) változása +/- 0
11 Aktív időbeli elhatárolás változása +/- 0
12 Fizetett, fizetendő adó nyereség után - 0 0
13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0

I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0
(működési cash flow 1-13. sorok)

14 Befektetett eszközök beszerzése - 0
15 Befektetett eszközök eladása + 0 0

16 Kapott osztalék, részesedés + 0 0
II Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0

( 14-16. sorok)

17 Részvénykibocsátás bevétele ( tőkebevonás) + 0 0
18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele+ 0 0
19 Hitel és kölcsön felvétele +
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése+
21 Véglegesen kapott pénzeszközök +
22 Részvénybevonás, tőkekivonás  (tőkeleszállítás) -
23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése-
24 Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése -
24 Véglegesen adott pénzeszközök -
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
26 Véglegesen átadott pénzeszközök -
27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása+

III Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 0
(17-27. sorok)
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b.). Munkaügyi adatok kiegészítése: 
 
Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év 
után járó járandóság összegei:  
Az ügyvezető részére folyósított bér összege: …………… e Ft, 
 
Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt 
garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett 
összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével: nincs ilyen tétel. 
Az ügyvezető jogosult a vállalkozás telefonját, gépkocsiját magán célra használni, egyéb 
természetbeni juttatásban nem részesült. 
 

A vállalkozás létszámának és a kifizetett bérek összegének alakulása 
 
megnevezés átlaglétszám Bruttó bér /alap/ Prémium, jutalom Jövedelem összesen
Fizikai állomány 0
Szellemi állomány 0
állományon kívüli 0 0 0
Összesen 0 0 0
teljes munkaidősök 0 0
részmunkaidősök 0 0 0
nyugdíjasok / részmunkaidős/ 0
állományon kívüli 0

Bérjárulékok Összege e Ft

Szociális hozzájárulás
Eho
Szakképzési hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás

 
 
Reprezentációs kts.
Reprezentációs közterhei
Telefonhasználat
Betegszab.ideje kif.

Összesen: 0

 
 
Betegszabadság idejére kifizetett összeg: …………. Ft. 
 
-A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a bérjárulékokat jogcímenként megbontva, 
állománycsoportonkénti bontás helyett. 
 
c.) Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések: 
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Minden olyan gazdasági társaság neve, székhelye, saját tőkéje, jegyzett tőkéje, tartalékai, a birtokolt 
részesedés aránya, a legutolsó év adózott eredmény összege, amely a beszámolót készítő 
gazdálkodó leányvállalata, más vállalkozással közösen vezetett vállalkozása, illetve társult 
vállalkozása: nincs ilyen társaság. 
 
Minden olyan vállalkozó neve és székhelye, amellyel a beszámolót készítő gazdálkodó egyéb 
részesedési viszonyban áll: nincs ilyen vállalkozó. 
 
 
Tételesen minden olyan gazdasági társaság neve, székhelye, jegyzett tőkéjének összege, szavazatok 
aránya, ahol a vállalkozó a Polgári  Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései  
szerint jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással közvetlen irányítást biztosító 
befolyással rendelkezik: nincs ilyen társaság. 
A korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell a 
Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezése szerit: 
  a, többségi befolyással, 
 b, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) nevét, székhelyét, 
szavazati arányát  
 
 
A gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival 
szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összege, csoportonként összevontan: nincs ilyen tétel. 
 
 
A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak 
tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét, csoportonként összevontan;  
 
A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak 
folyósított előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként 
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés 
feltételei egyidejű közlésével;  
 
 
 
 
 
 
A társaság kapcsolt vállalkozása:  
………………………………….. 
 
 A Társaság könyvvizsgálója: 
 
 

 
Számviteli szolgáltató: 
 

  
 

 
A beszámolót köteles aláírni: 
  

Név 
Lakcím:    
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                                                                      ……………………………………. 

                                                                      

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

 
Budapest,   2019.01.09.  

 
A beszámolót összeállította: 
 


