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Szombathely,2020.04.30.

A Társaság bemutatása
1.1 Alakulás,a gazdálkodó fő célja
A Társaság létrehozásának célja ,hogy a meglévő erőforrások optimális
kihasználásávalés a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú
távon jövedelmezően,a piaci igényekhez igazodóan működjön.
A Társaságot a cégbíróság bejegyezte2009.06.16..:
1.2 Tevékenységi kör
A Társaság fő-tevékenységi köre TEÁOR száma:7490 M.n.s.egyéb
szakmai,műszaki,tudományos tevékenység
1.3 Székhely
A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye :9600 Sárvár Hunyadi utca 54.
1.4 Tulajdonosok
Sárvár és térsége települések önkormányzatai

1.5 Ügyvezető
A Társaság ügyvezetője:Patyi Elemér

A számviteli politika alkalmazása
2.1.Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése ,a beszámoló
összeálltása megbízott külső szolgáltató feladata.
2.2Könyvvezetés pénzneme
A Társaság könyveit magyar nyelven,forintban,a kettőskönyvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
2.3Könyvvizsgálat
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.
2.4 Beszámoló formája és típusa
A Társaság a tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja:összköltség eljárás
2.5 Üzleti év
Jelen beszámoló a 2019.január 01-2019.december 31.időszakot öleli fel,a mérleg
fordulónapja 2019.december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja április10 ..Az ezen időpontig ismertté vált,a
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,körülmények hatásait a
beszámoló tartalmazza.
2.7 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 mérleg főösszegének 2%-át,vagy 500 M Ft
meghaladja.Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolókban nem a
tárgyévi adatok között,hanem elkülönítetten ,előző évek
módosításaként kerül bemutatásra.
2.8 Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem
élt.

Követelések alakulása
Társaság követelése:0eFt
Ebből Vevők:0eFt

Pénzeszközök
Társaság pénzeszköze:1289eFt
Ebből Bankszámla:2135eFt
Pénztár:64eFt

Időbeli elhatárolás
Társaságnál sem aktív sem passzív időbeli elhatárolásra nem került sor.

Értékhelyesbítések alakulása
A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével ,nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs
Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:0eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:164eFt
Ebből Szállítók:96eFt
Bank:0eFt
Jövedelem elsz.szla:0eFt

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem történt.
A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredmény-kimutatás tételek nem
szerepelnek.

Bevételek
A Társaságnál az árbevételek összesen:960eFt
Ebből :Belföldi értékesítés árbevétele:0eFt
Belföldi szolgáltatás árbevétele:960eFt
Egyéb árbevétel:72eFt

Ráfordítások
Költségek,költségnemenkénti bontásban
Anyagjellegű ráfordítások 221eFt:
Személyjellegű ráfordítások.17eFt
Értékcsökkenési leírás:272eFt
Egyéb ráfordítások:0eFt
Adófizetési kötelezettség
A Társaság adózás előtti eredménye:522eFt
Társasági adó:47eFt

