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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete ellenőrzi az önkormányzati többségi 

tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi I. féléves beszámolóját. 

A képviselő-testület a fentiekre tekintettel kérte a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. 

A Kft. benyújtotta a 2017. I. féléves beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 

• I. féléves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását 

• szöveges beszámolót az I. féléves működésről 

• jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság üléséről 

 



A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 587 495e Ft, az előző évhez képest 11,45%-os 

növekedést eredményez, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 73,38%-a ,az előző évhez 

képest 10,17%-os növekedést mutat. 

 

Bicske, 2017. szeptember 27. 

 

    Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 283/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 587 495e Ft mérlegfőösszeggel és 39 785e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős: polgármester 

 

































 

FELJEGYZÉS 

a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójához 

 

I. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A beszámoló alapján a társaság befektetett eszközeinek (ingatlanok, gépek, járművek, beruházások) 

könyvszerinti értéke a 2016. december 31-i adatokhoz viszonyítva 12,22 %-os csökkenést mutat. 

A forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök) csoportjából a követelések 

2.198 eFt-tal emelkedtek, az értékpapírok 33.700 eFt-tal csökkentek, a pénzeszközök 90.643 eFt-tal 

emelkedtek a 2016. december 31-i adatokhoz képest. 

A saját tőke 39.784 eFt-tal emelkedett az év végi állapothoz viszonyítva. 

A mérlegben a kötelezettségek 64.606 eFt összegben szerepelnek, mely 37.160 eFt összegű 

emelkedést mutat. Ezen a soron jelennek meg a szállítói tartozások és az egyéb kötelezettségek. 

Passzív időbeli elhatárolások összege 91.811 eFt. Itt jelennek meg az I. félévet terhelő, de június 30-ig 

nem számlázott költségek, illetve a befolyt, de a II. félévet illető bevételek. 

A beszámoló alapján a mérlegfőösszeg 587.495 eFt, mely 8,97%-os emelkedést mutat az előző év 

végi adatokhoz viszonyítva. 

 

II. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

A társaságnak árbevétele az I. félévben 449.380 eFt volt, egyéb bevétele 6.597 eFt összegben alakult. 

Az első félév bevételei meghaladják az üzleti tervben tervezett összeget. Az emelkedést a biatorbágyi 

telephely bevételei okozzák. 

Költségek között anyagjellegű ráfordítás 266.370 eFt összegben szerepel. Itt jelennek meg az 

anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költségei. A tervezetthez képest 

bekövetkezett növekedést a biatorbágyi telephellyel kapcsolatos ráfordítások okozzák. 

A személyi jellegű ráfordítások 126.872 eFt (munkavállalók bérköltsége, járulékok, egyéb személyi 

jellegű kifizetések) összegben szerepelnek. Itt a tervezetthez képesti növekedést szintén az új telephely 

bérköltsége indokolja. 

Az értékcsökkenési leírás mértéke időarányosan alakult.   

A társaság 2017. I. félévi adózott eredménye: 39.785 eFt   

 

 

 

Javasolom, hogy az adott beszámolóhoz mindig kerüljön csatolásra az aktuális főkönyvi kivonat.  


