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A v6llalkoz6s bemutat6sa
L

Altalinos R6sz:

A T6rsasdg neve: p6csi Horvdt Szinhdz Nonprofit Kft
Sz6khelye: P6cs, Anna u.

17.

7621

Alapit6 okirat kelte: 2015. 04.01
Ad6sz6m : 251 84 1 38-2-02

A vSllalkozds telephelyei: 7621 p6cs, Szent M6r u 11.
7621 , p6cs, Kdptalan u. 4.
7621 p6cs, Mdria u 18.
7625 p6cs, Tettye ter
A TArsas6g dltal gyakorolt f6 tev6kenys6ge: Eldad6
mLjv6szet
C6g k6pvisel6je:
Vidakovics Szldven 7625 p6cs, Kiss J6nos u. 19.
C6gjegyz6s m6dja: On6il6

Tulajdonosi szerkezet;
P6cs Megye Jog0 Vdros Onkorm6nyzat

100Yo

M6rlegkdszit6s id6pontja: 2016. m6rcius 28.

A szimviteli politika fd von6sai

A

t6rsas5g konywezet6se

a

kett6s k.nywiter rendszer6ben var6sur meg.

A c6g
egyszer0sitett 6ves besz6mor6t keszit, tekintetter, arra,
hogy a szdmviteri tdrv6ny 7g_6ban
foglalt felt6teleknek megfeler.
A m6rleg 6s eredm6ny-kimutat6s a kotelezd tagol6son
tril nem r6szletezett.
Az Uzemi Uzleti tev6kenys6g eredm6ny6t osszkolts6g
elj5rdssal dllapitjuk meg.
A m6rleg, eredm6ny-kimutatds, varamint a kieg6szitri mel6kret
egym6ssar 6sszhanqpan
van.
Alkalmazott 6rt6kel6si elj6rdsok:

Az immateri6ris javak 6s tdrgyi eszkozok beszerz6si iiletve
er66ilitasi kdrtsegen 6rt6k

cs6kkentve szerepernek a m6rregben. A tdrgyi eszkozok
csoportositdsanar fd szempont
volt' hogy az eszklzdk miryen szerepet tortenek be a tafsaseg
m(kod6seben. Az

amodizecids politika szerint az 6rt6kcsdkken6st a brutt6 6rt6k alapjdn linearjs
kulcsokkal
szdmitjuk ki. Az 100EFt egyedi beszerz6si 6rt6k alatti t6rgyi eszkozok beszerz6si
kdltseg6t
a t6rsasdg haszn6latba v6telkor egy osszegben 6rt6kcsokkenesi leir6sk6nt
elszemolta. A
v6sdrolt k6szletekrril 6v kozben mennyis6gi es 6rt6kbeli nyilvdntart6st nem
vezetunk,
december 31-i fordul6nappal t6nyleges lelt6rfelv6tel alapjirn az utols6
beszerz6si 6rt6ken
6rt6kelve vesszUk dllomdnyba.
Az alapitds 6tszervez6s kolts6geit a v6llalkozds nem aktiv6lja.
A p6nzeszkdzdk kozott az elszdmoldrsi bet6tsz6mla 2616 osszege,

ziuo allomanya a
bankkivonattal egyezo, a plnzlAr p6nzk6szlete a p6nzt6rjelent6ssel egyez6.
A rovid lej6rat( k6telezetts6gek 6rt6kel6se k6nyv szerinfi ert6ken tort6nik.
A szokasos m6rt6ket meghalad6nak szamszer[isitve az 1ooeFt-ot meghalad6 birs6gokat,
k6sedelmi kamatokat, kotb6reket, az 1O0eFt-ot meghalad6 kdresem6nyekkel
kapcsolatos
bev6teleket 6s r6forditesokat tekintj0k.

Rendkivuli t6telek elkulon it6s6nek krit6riuma a rendszeres tev6kenys6ggel
val6 szoros
kapcsolat hidnya szokaflan 6s eseti jellegU elcifordul6sa vott.
Jelent6s osszeg0 hibdnak az el6z6 6vek m6rleg f66sszeg6t 1 %-kal
m6dosit6 v6ltoz6sorat
tekintjUk.

L6nyeges hat6srinak tekintjuk

a sajdt t6ke

2Oo/o-os vdltoz6sdt el6id6z6 v6ltoz6soKat,
valamint amelyek a sajdt t6ke 6sszeg6t a jegyzett t6ke ala viszik.
Efi6kvesztes k6pz6se a vev6k, ad6sok egyedi min6sit6se arapjdn
tort6nik, a tartozes
osszes kcirulm6nyeinek figyerembe v6ter6ver. Kiv6tert k6peznek
a fizet6si hat6ridcrt egy

6wel meghalad6, vev6nk6nt, ad6sonk6nti egyuttesen 15eFt alatti kisdsszeg0
kovetel6sek,
melyekre csoportosan is k6pezhet6 6rt6kveszt6s.

lt.

A vagyoni p6nziigyi helyzet 6s j<ivedelmezds6g alakul6sa
a.) T6rgyi eszkozok ar6nya:
2015. 6vben:
Tdrgyi eszkozok/ Osszes eszkoz

:

1420331164403=86.39%

b.) Forg6eszkozOk aranya:
2015. 6vben:
Forg 6eszkoz6k

6

rt6ke/ Osszes eszkoz 6rt6ke : 1 9202/ 1 64403= 1 1,680/o

c.) T<1ke ell5totts6g:

2015 6vben:
Saj dt

tclke/Osszes forr6s:

1 521 I | 1

64403=9,260/o

d.) Forr6sok ar6nya;
2015. 6vben:
K6telezetts69ek/ Osszes forrds: 144198/164403=87,7

1o/o

e.) Arbev6tel a16nyos j6vedelmez6s6g:

2015. 6vben
Osszes 5rbev6tel/Ad6z5s elcitti eredm6ny

:

217 07 | I S19O=1 42,gO%

f.) Eszk6zardnyos j6vedelmez6s69:
2015.6vben
Ad6z6s el6tti eredm6ny/Osszes eszkdz 6rtek: 15190/j
6 44O3=g,24%
g.) Ad6z6s el6tti eredm6ny sajat t6ke ar6nya:
2015. 6vben

Ad6z6s el6tti e red m6ny/ Saj6t t6ke :

1

B

1

90 t 1 521 8=99,82o/o

h.) Elad6sodottsegi mutat6:
2015. 6vben:
Kotelezetts6gek /Saj6t tdke= 1 44 1 9Bl 1 521 8=947,i5%
i.) Likvidit6si mutat6:

2015.6vben:
Forg6eszkoz6k/R6vid lejdratri k6telezetts6gek

=

192O21307 0=628,47o/o

A v5llalkozis tdrgy6vi ellen5rz6sei:
A v6llalkoz6snak a t6rgy6vben Afa e[en6rz6se december
h.napban vort. A Hat6sdo
meg6llapitdst nem tett.

Kiinywizsg6l5 ad6tan6csad6 szem6lye:
TVT-Audit Kft7624 P6cs, Bart6k B u 2. r6sz6r6r, Rappai Agnes Eszter (MKVK
001635)

Kiinyvviteli szol95ltat6st v6gzdk:
A v5llalkozds konywiteli szolg6ltat6s6t r6th Eszter v6gzi, pM regisztr.
sz6ma: 110119

A m6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek
Az immateri6lis javak 6s a t6rgyi eszkozok brutt6 6rt6k6nek, valamint
6rt6kcsokkenesi
lelras6nak alakuldsa:

Megnevez6s

Brutt6 6rt€k (eFt)
Nyit6

Noveked6s

vagyont en.

Csdkken6s

Ert=kcs6kken6s (eFt)
Zdr6

Nyit6

Noveked6s

Cs6kken6s

ZAro

JogoK

Ingatlanok
Mfiszaki g6p,
berendez6s
berendez6s
lrodai
berendez6sek
Osszesen:

178043
6848

178043
6848

2429
266

42930
zoo

9462

9462

277

9125

194353

194353

2972

52321

Az elszimolt 6rt6kcscikken6si leir6s <isszege 2015 6vben (eFt):

Tervszerinti 6cs.
Kis ertek( te. 6cs.

A v6llalkoz6s kcivetel6sei

:

Megnevez6s

Osszeg (eFt)

Belfoldi vev6k

250

Afa kovete16s

4.465

Osszesen:

4.701

A v6llalkoz5s ktitelezetts6gei

Kifizet6t terhel6 EKHO

Szakk6pz6si

hozzglruliti

MunkavSllal6t terhel6 EKHO

:

lll.

T6i6koztat6 R6sz,

L6tszimadatok:

L6tsz6m f6dilasu (fci)

Szem6lyi jell. kifiz. (eFt)

861 6s szem6lyijellegU kimutat6s 2015.
Megnevez6s
Munkav5llal6k berkiiltsege
berkctltsege

Megbizdsok dijKUltcilOi

magan-emeiyeImegbizasi

Oila

EKHO-san aOOz- mEgrb2asr dij

R6szesed6s m6s v6llalkozisban

:

A vdllalkoz6snak nincs r6szesed6se mds vallalkozdsban_

ld6beli elhatdrol6sok:
Aktiv idcibeli erhat6ror6sok kdzott biztositdsi dijak,
szakrap er6fizet6s 6s rezsi korts6q

szerepel 2 19eFt, valamint tamogates dsszege
2949eFt osszegben.
Passziv id6beri erhaterorask6nt 4860eFt Ft
kerurt kimutatasra,

a

cisszege kertrrt erhatSrorSsra, varamint rezsi
korts6g 127eFt osszegben.

rehivott tdmogatds

Az eredm6ny-kim utatis kieg6szit6se
Bev6telek alakul5sa

Az 6rtekesit6s nett6 arbev6tele 2ois. 6vben 2i]07 eFt volt. Egy6b bev6telkent
7 4.41

3eFt-ot realiz6lt, en nek legnagyobb 16sze t6mogat6sb6l szArmazott.

Ad6alap, ad6 6s m6rlegszerinti eredm6ny
Ad6z6s el6tti eredm
T6rsas6gi ad6alapot cs6kkent6 t6telek leFt
T6rsas69i ad6alapot novel6 t6telek (eFt

Egyebek;

A

v6llalkozdsnak

201s. december 31-6n hosszrirej6ratri koterezetts6ge az

Onkorm6nyzatt6l vagyonkezel6sre kapott u"gyo;targy"I erteke jelentik.

A beszdmol6si idciszakban celtartal6k k6pz6sre nem kerult sor, a gazd6lkodds
vesz6lyes hullad6k nem keletkezett.

Az iigyvezeto resz6re 2O15.6vben nem nyujtott a t6rsas6g kdlcsont.

P6cs, 2016.5prilis 23.
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