
 

Előterjesztés 
A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
 
 

1. előterjesztés száma: 119/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – egyszerűsítet éves beszámoló mérlege „A” változat 

 3. melléklet – egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

 4. melléklet – kiegészítő melléklet 

 5. melléklet – független könyvvizsgálói jelentés 

 6. melléklet – felügyelő bizottsági jegyzőkönyv 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

A Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat 
képviselő-testülete ellenőrzi. 

A fentiekre tekintettel Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Bicske 
Építő Kft. megbízott vezetőjét kértük, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. 

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2016. évi beszámolóját, 
amely az alábbiakat tartalmazza: 

 egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását 
 független könnyvizsgálói jelentést 
 felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet  



A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 178 245 eFt, az előző évhez 1,18%-os növekedést 
eredményez, a saját tőke mértéke 0,86%. 

 

Bicske, 2017. április 18. 

 

 

    Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 119/2017. számú előterjesztéshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Bicske Építő Kft. 2016 évi beszámolóját 178 245,- eFt mérlegfőösszeggel és 
1 487- eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: polgármester 
 



 

  
 

 

Adószám: 13133856-2-07 
Cégbíróság: Fejér megyei                                      
Cégjegyzék szám: 07-09-009842 

 

 

Bicske Építő Korlátolt Felelőségű Társaság 

2060 Bicske, Kossuth utca 60-62 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

 

 

  
 

 

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. 

  

  

 

 

Bicske, 2017. április …… 

 

 

 

 

A gazdálkodó 
képviselője 

 
P.h. 



Bicske Építő Kft. Oldal: 1 
 

Adószám: 13133856-2-07 
Cégjegyzék szám: 07-09-009842 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat   
 

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. 
 

  
 
  
Bicske, 2017. április ……. A gazdálkodó képviselője 
 

P.H. 
 

 
 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 156 605 156 497 
A.I. Immateriális javak 0 0 
A.II. Tárgyi eszközök 156 605 156 497 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 19 550 21 748 
B.I. Készletek 16 700 7 700 
B.II. Követelések 1 408 1 057 
B.III. Értékpapírok 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 1 442 12 991 

C. Aktív id őbeli elhatárolások 0 0 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 176 155 178 245 

D. Saját tőke 171 439 172 926 
D.I. Jegyzett tőke 5 000 5 000 
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
D.III. Tőketartalék 0 0 
D.IV. Eredménytartalék 17 670 20 454 
D.V. Lekötött tartalék 0 0 
D.VI. Értékelési tartalék 145 985 145 985 
D.VII. Adózott eredmény 2 784 1 487 

E. Céltartalékok 0 0 
F. Kötelezettségek 4 544 5 057 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 544 5 057 
G. Passzív időbeli elhatárolások 172 262 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 176 155 178 245 

 



 

  
 

 

Adószám: 13133856-2-07 
Cégbíróság: Fejér megyei                                      
Cégjegyzék szám: 07-09-009842 

 

 

Bicske Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

  
 

 

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. 

  

  

 

 

Bicske, 2017. április ……. 

 

 

 

 

A gazdálkodó 
képviselője 

 
P.h. 
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Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. 
 

  
 
  
Bicske, 2017. április ….. A gazdálkodó képviselője 
 

P.H. 
 

 
 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 25 794 61 895 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 6 690 -9 000 
III. Egyéb bevételek 1 2 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 12 344 26 901 
V. Személyi jellegű ráfordítások 13 356 20 143 
VI. Értékcsökkenési leírás 2 111 2 456 
VII. Egyéb ráfordítások 1 618 1 789 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-
V-VI-VII. sor) 3 056 1 608 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 1 
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 3 056 1 609 
X. Adófizetési kötelezettség 272 122 
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 2 784 1 487 
 



 
 

Adószám: 13133856-2-07 
Cégbíróság: Fejér megyei                                      
Cégjegyzék szám: 07-09-009842 

 

 

Bicske Építő Korlátolt Felelőségű Társaság 

2060 Bicske, Kossuth utca 60-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet 

2016. 
 

 

 

Fordulónap: 2016. december 31. 

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. 

 

 

 

Bicske, 2017. április  …. 
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P.h. 
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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

Bicske Építő Kft. jogelődje  2003 ban alakult. A jogelőd Város Üzemeltető Kft. végelszámolás 
lezárását követően névváltoztatással és tevékenységek megváltozásával 2013 évben kezdte meg a 
tevékenységet. Létrehozásának célja Bicske város arculatának megváltoztatásában a tulajdonosi testület 
által meghatározott feladatok ellátása. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

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

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

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

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Bicske Építő Kft. számviteli politikájában csak olyan változás történt, amely - lévén az 
korábban nem volt szabályozva, illetőleg volt szabályozva, de a szabály alkalmazására érintettség 
hiányában nem került sor - a valós és megbízható kép megítélését érdemben nem befolyásolta. 

2.4. Beszámoló választott formája és típusa 

A Bicske Építő Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót 
készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Bicske Építő Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította 
össze. 

 

 

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: 
tárévet követő harmadik hó utolsó napja. 

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. 
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2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 
jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.8. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.9. Devizás tételek értékelése 

Alkalmazott devizaárfolyam 

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. 

2.10. 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. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
havonta 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 nem haladja meg a bekerülési érték 
10%-át. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a Szvt. általános előírásain túl az alábbi esetekben 
kerül sor: eszköz megrongálódás, megsemmisülés. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 
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Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az 
előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.11. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - 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. 

2.12. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.13. Valós értéken történő értékelés 

A Bicske Építő Kft. 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. 

2.14. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges 
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.15. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.16. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.17. Önköltségszámítás szabályai 

Nagyságrendi mentesítés alapján a Bicske Építő Kft. az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az 
önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik. 

 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A. Befektetett eszközök 156 605 156 497 - 108 
A.I. Immateriális javak 0 0 0 

A.II. Tárgyi eszközök 156 605 156 497 - 108 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

B. Forgóeszközök 19 550 21 748 2 198 



-6- 

Bicske Építő Kft. Kiegészítő melléklet 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

B.I. Készletek 16 700 7 700 -9 000 

B.II. Követelések 1 408 1 057 - 351 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 1 442 12 991 11 549 

C. Aktív id őbeli elhatárolások 0 0 0 
  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 176 155 178 245 2 090 

D. Saját tőke 171 439 172 926 1 487 
D.I. Jegyzett tőke 5 000 5 000 0 

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

D.III. Tőketartalék 0 0 0 

D.IV. Eredménytartalék 17 670 20 454 2 784 

D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.VI. Értékelési tartalék 145 985 145 985 0 

D.VII. Adózott eredmény 2 784 1 487 -1 297 

E. Céltartalékok 0 0 0 
F. Kötelezettségek 4 544 5 057 513 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 544 5 057 513 

G. Passzív időbeli elhatárolások 172 262 90 
  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 176 155 178 245 2 090 

 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 25 794 61 895 139.96 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 6 690 -9 000 - 234.53 

III. Egyéb bevételek 1 2 100.00 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 12 344 26 901 117.93 

V. Személyi jellegű ráfordítások 13 356 20 143 50.82 

VI. Értékcsökkenési leírás 2 111 2 456 16.34 

VII. Egyéb ráfordítások 1 618 1 789 10.57 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 3 056 1 608 -47.38 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 100.00 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00 

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE 0 1 100.00 
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3 056 1 609 -47.35 
X. Adófizetési kötelezettség 272 122 -55.15 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 2 784 1 487 -46.59 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 88.90 87.80 
Immateriális javak 0.00 0.00 
Tárgyi eszközök 88.90 87.80 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 
Forgóeszközök 11.10 12.20 
Készletek 9.48 4.32 
Követelések 0.80 0.59 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 0.82 7.29 
Aktív id őbeli elhatárolások 0.00 0.00 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 
 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 97.32 97.02 
Jegyzett tőke 2.84 2.81 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 
Tőketartalék 0.00 0.00 
Eredménytartalék 10.03 11.48 
Lekötött tartalék 0.00 0.00 
Értékelési tartalék 82.87 81.90 
Adózott eredmény 1.58 0.83 
Céltartalékok 0.00 0.00 
Kötelezettségek 2.58 2.84 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 
Rövid lejáratú kötelezettségek 2.58 2.84 
Passzív időbeli elhatárolások 0.10 0.15 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 109.5 %-ban, a tárgyévben 110.5 %-
ban fedezte. 

A készletek finanszírozására az előző évben 1,026.6 %-ban, a tárgyévben 2,245.8 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 236.3 
nap, a tárgyévben 45.5 nap volt. 
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A saját tőke az előző évhez képest 1,487 EFt értékkel, 0.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Bicske Építő Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 97.3 %, a tárgyévben 97.0 
%. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 2.7 %-át, a tárgyévben 2.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet 
az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

A Bicske Építő Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 513 EFt értékkel, 11.3 %-kal növekedtek. 
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
A pénzeszközök állománya 11,549 EFt értékkel, 800.9 %-kal növekedett. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.63, a 
tárgyévben 2.78 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 1.6 %, a 
tárgyévben 7.9 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 4.30, a tárgyévben 4.30 volt. A hosszú távú likviditás nem változott. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 20.9 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 
a kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 30 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 25,795 EFt, a tárgyévben 
61,897 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 36,102 EFt értékkel, 140.0 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 25,794 EFt, a tárgyévben 61,895 
EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 36,101 EFt értékkel, 140.0 %-kal növekedett. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 1.6 %-át, a tárgyévben a 0.8 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 55.7 %, a 
tárgyévben 29.7 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.6 %, a tárgyévben 0.9 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 108 Ft, a tárgyévben 24 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 108 Ft, a tárgyévben 24 Ft adózott eredmény 
jutott. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 18 Ft, a tárgyévben 10 Ft 
adózott eredmény jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 208 Ft, a tárgyévben 74 
Ft volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 71 EFt, a tárgyévben 169 EFt volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 2,784 EFt, a tárgyévben 1,487 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 1,297 EFt értékkel csökkent. 
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Bicske Építő Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - 
összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.3. Befektetett eszközök 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

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

 
 

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok 3 076 
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 7 222 
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 146 110 

 

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 
minősülő tétel nem szerepel. 

4.4. Forgóeszközök 

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

 

 

Készletek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 7 700 
 

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 
 
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

6. Egyéb követelések 1 044 
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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 291 
2. Bankbetétek 12 699 

 

4.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív id őbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

4.6. Saját tőke 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

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

Értékelési tartalék jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 145 985 
 

4.7. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

4.8. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

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 2 125 
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 942 
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 399 
 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 
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4.9. Passzív időbeli elhatárolások 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Bevételek 

A Bicske Építő Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 25 794 79.4 61 895 117.0 

Aktivált saját teljesítményérték 6 690 20.6 -9 000 -17.0 

Egyéb bevételek 1 0.0 2 0.0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 1 0.0 

Bevételek összesen 32 485 100.0 52 898 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 61 895 
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5.3. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Bicske Építő Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 12 344 41.9 26 901 52.4 

Személyi jellegű ráfordítások 13 356 45.4 20 143 39.3 

Értékcsökkenési leírás 2 111 7.2 2 456 4.8 

Egyéb ráfordítások 1 618 5.5 1 789 3.5 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 29 429 100.0 51 289 100.0 
 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 883 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 209 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 311 
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 498 

 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 15 649 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 502 
12. Bérjárulékok 3 992 

 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 
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6. Tájékoztató adatok 

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló 
készítésére tekintettel - a Bicske Építő Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított 
díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a 
könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy 
egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel. 

6.2. Létszámadatok 

Létszámadatok 

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

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása 

Állománycsoport (fő) Átlagos 
létszám 

Szellemi 5 
Fizikai 1 
Összesen: 6 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A  BICSKE ÉPÍTŐ Kft tulajdonosainak 

Vélemény  

Elvégeztem a BICSKE ÉPÍTŐ KFT („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 178.245 E Ft, az adózott eredmény 1.487 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 személy 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. 

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 
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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.  

 

 

Bicske, 2017.04.15. 

 

 

 

 

  Börcs Krisztina 

  Kamarai tag könyvvizsgáló  

  Nyilvántartási szám:005923 
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