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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat a végelszámolás alatt levő Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadására. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-t (BKÜ) az Önkormányzat 2004-ben alapította a település 
szennyvíz hálózatának üzemeltetése céljából. A Társaság végelszámolása során legfőbb feladatait, az 
FCSM-mel, a Kerámia Trend és Madre Terra Naturale Kft-kel szembeni kötelezettség állományát 
rendezte. Megtörténtek a vevő követelés azonosítások is, amely után 20 millió Ft körül szedtünk be 
korábban kiszámlázott, de be nem szedett kintlévőséget. Nehézséget okozott a folyamatos 
elévülések, rendezetlenül hagyott fogyasztói adatváltozások, és a panaszok tömege. Az elmúlt évben 
a követelés és kötelezettség leírások egyenlege miatt lett 5 millió Ft elvi nyereség, amely azonban 
pénzeszköz formájában nem jelent meg. A cég likviditása biztosított, várhatóan a végelszámolás 
zárómérlege 5 millió Ft-os állományt fog mutatni.  
 
A cégbíróság 2018.09.30-ra írta elő a végelszámolás lezárási határidejét. A hátralévő időszakban a 
folyamatban lévő peres és végrehajtási eljárásokból nagyságrendileg 2 millió Ft beszedése várható. 
 
A BKÜ Kft. éves beszámolójának elfogadása tulajdonosi hatáskör, amely forduló napja a 
végelszámolás kezdete miatt 2018.02.14. A beszámolók tartalmazzák a jogszabályi követelményeket, 
a könyvelő a rendelkezésére bocsátott analitikák alapján elkészítette a mérleget és eredmény 
kimutatást, amelyet elfogadásra javasolok.  
 
Mellékletek:  

1. Mérleg és eredmény-kimutatás, társasági adóbevallás. 
 
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a végelszámolás alatt levő 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2018.02.14-i éves beszámolóját, 23.999 eFt-os mérleg 
főösszeggel és 5.284 eFt nyereséggel, továbbá felhatalmazza a végelszámolót a beszámoló 
közzétételére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Végelszámoló 

 
 

 
 
Budakalász, 2018. május 24. 
 

Rogán László 

polgármester 

 



1729-01-01 A társasági adó bevallása 
Adózó adószáma Adózó neve

b)

A)  A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi 
jogi személy végleges adóalapja 

Adókedvezmények (1729-05-01. lap 20. sor b) rovat adata)

Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, 
esetükben a tárgyévi eredmény) [1729-07-02. lap (±39). sor, vagy 
az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1729-01-04. lap 95. sor] / vagy 
IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1729-A-03-01. lap (±)40. sor) 
(Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltse ki.)

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 1729-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) oszlopba, a 60. sor b) rovat a b) 
oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, 
ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, 
melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 
esetén 1729-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) oszlopba, a 60. sor a) rovat a b) 
oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, 
ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, 
melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni

Az adatok ezer forintban

A 2017. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] 
(Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1729-01-06. lap 
189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata) 

Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön
fizetett (fizetendő) adó számított összege]

08.

01.

03.

02.

13.

04.

12.

11.

±

±

a)

16. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete

Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba10.

07.
A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01).-03.+04. -(±05.) sorok,
vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]

Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok,
vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]06.

Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem ±05.

Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka

±

±

c)

±

±

17.

A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 
2017. évi adókötelezettség  a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő 
adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §] 

19.

Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2017. évi 
adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], 
a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba 
(A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

09. Társasági adó (9%)

14. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]

15.
A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2017. évi 
adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető 
csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

1 3 2 5 5 0 5 9 2 1 3 Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. VA

ezer

5 284

ezer

ezer

ezer

14 616

ezer
ezer

ezer

4 548

ezer
ezer

ezer ezer

ezer
-4 784

ezer
ezer

ezer
ezer

ezer

ezer ezer
ezer

ezer

ezer

ezer

0

ezer

ezer

0
ezerezer

ezer

0
ezerezer

ezer

0
ezerezer

Kitöltő verzió:2.83.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Nyomtatva: 2018.05.24 10.34.14



1729-01-04 A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető 
adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs 

járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet 
bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, 

illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

Adózó adószáma Adózó neve

F)  Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

80.

81.

82.

84.

Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]

Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]

Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)] 

Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)] ±

83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.] ±

a)

Az adatok ezer forintban

±

Adózás előtti eredmény [90.-(±94.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

95.

93. Ráfordítást jelentő elszámolások

91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

90. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba 
(Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet 
írja be az alap és a vállalkozási 
tevékenysége együttes bevételét)

Az adatok ezer forintban

a) b) c)

92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+(±93). sorok]   

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez 
   kapcsolódó adatok 

±

±

±

a)

105.Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig 
fizetendő vagy visszaigényelhető összeg 

I) Az éves innovációs járulék és a 2017. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

±

Az adat ezer forintban

a)

100.Az innovációs járulék éves összege [az Innotv. 16. § (1)-(2) bekezdései]

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184) Az adat ezer forintban

Az adatok ezer forintban

115.A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege

116.

J) A kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit 
    gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása
    (Adónemkód: 182) a)

Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető 
hozzájárulás összege

±

±
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1729-03-01 Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma Adózó neve

Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)]

A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben 
megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11., 29/Q. § (3)]

A jogdíjbevételre, jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó 
eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege a c) 
rovatba. Az a) rovatba a c) rovat adatából kiemelve 
a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés szerinti nyereség 
összege.  [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)]

A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre
figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs) ]

A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7. § (10) bekezdés szerinti értékét 
meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel 
[Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.]

A társasháztól, a társasüdülőtől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, 
társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o)]

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja 
szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg 
[Tao. tv. 7. § (1) b)]

Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként 
elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, 
beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt 
értékvesztés a c) rovatba. Az a) rovatba kérjük kiemelni a kapcsolt 
vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolt összegét 
[Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)]

Az adatok ezer forintban

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök 
kivezetésekor,- kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a 
forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, 
feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, 
ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben 
leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 
17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]

Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá a régi Art.-ban és 
a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt 
összege [Tao. tv. 7. § (1) r) ]

Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt 
árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e 
kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)]

Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel 
megállapított összeg, az előírt feltételek szerint  [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]

Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló, 
továbbá a korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett szociális 
hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv. 467. § (1)]

Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]

A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb 
az adózás előtti eredmény 50 százaléka, és legfeljebb 500 millió forint 
[Tao. tv. 7. § (1) f) ; 7. § (15), 16. § (1) a); 29/l. § (5)]

a)

14.

04.

18.

09.

12.

07.

11.

02.

10.

06.

03.

15.

13.

17.

01.

08.

c)

16. A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az 
eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő 
adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)]

A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható 
ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)]05.

b)
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1729-03-03 Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma Adózó neve

MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó 
bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3), (5)]

Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]

39.

60.

A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti 
csökkentő tétel összege35.

Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál - választása szerint - e 
jogügylet alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök együttes könyv szerinti értékét 
meghaladó része figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 16. § (12)-(14)] 

36.

37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál 
[Tao. tv. 16. § (13)-(14)]

38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozítív nyeresége a c) rovatba. Az a) rovatba 
a c) rovat adatából kiemelve a 2016. VII. 1-től hatályos rendelkezés 
szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]

59. Egyéb csökkentő jogcímek [Az a) rovatba a c) rovat összegéből kiemelve 
a Tao. tv. 29/D. § (9) szerinti, vállalkozási övezetben üzembe helyezett 
épület, építmény bekerülési értékének adóévi 10 százaléka] 

Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)]40.

41.
A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy 
elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)]

Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)]43.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás) Az adatok ezer forintban

b) c)a)

42.
A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség 
[Tao. tv. 7. § (1) ly)]

44.
Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan 
a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]

45.
Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlannal közvetlen 
összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt 
összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)]

57.

58.

46.
Az Szja tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben jutatott összege 
[Tao. tv. 7. § (1) ka)]

51.

50.

49.

48.

47.
Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye 
a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, további munkásszállás céljára 
bérelt ingatlan törvényi költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)]

A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége 
[Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)] 

Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú 
beruházására, felújítására, karbantartására tekintettel járó, az eredeti jogosulttól 
átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]

Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része 
[Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8d)] (A 1729-02-03. lap 24. sor b) oszlop adata)

Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre 
[Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)-(32)]

52.

53.

54.

55.

56.

1 3 2 5 5 0 5 9 2 1 3 Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. VA

ezer ezer

ezer ezer

ezer ezer

ezerezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer ezer
ezer

ezer
14 616

ezer

Kitöltő verzió:2.83.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Nyomtatva: 2018.05.24 10.34.14



A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve 
a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény 
vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem 
teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)]

A Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének a) pontjában rögzített kötelezettség (kivéve a pénzügyi 
intézménnyel szemben fennálló kötelezettséget) kamatának meghatározott része 
[Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)]

A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés,  
figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)]

A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során 
a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést 
követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]

Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások 
összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 22/D. § (4); 29/A. § (7); 3. számú melléklet]

A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot 
növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)]

Az adatok ezer forintban

Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, 
vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt 
összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)]

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre 
[Tao. tv. 8. § (1) gy)]

A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve 
az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként 
elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való 
kivezetésekor, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), 
vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott 
tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti 
eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]

A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként 
elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés 
bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben 
bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott 
rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg 
[Tao. tv. 8. § (1) t) (7)]

Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény 
csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, 
meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u) 16. § (16) b)]

Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként 
elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, valamint e részesedés bármely jogcímen 
történő kivezetése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, 
vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt 
értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivezetése 
[Tao. tv. 8. § (1) m)]

Jogerős határozatban megállapított bírság, a régi Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények
ráfordításként elszámolt összeg az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. § (1) e)]

08.

16.

04.

01.

14.

02.

07.

06.

15.

11.

13.

10.

03.

09.

A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a 
kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke 
csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen 
elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés  alapján az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r) (7)]

12.

Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján 
érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevett kedvezmény 20 százalékkal 
növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre 
[Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch) 16. § (16) c)]

b)

Ellenőrzött külföldi társaság adóalapjának a törvényben nevesített 
jövedelmekből eredő része a feltételekre történő figyelemmel [Tao. tv. 8. § (1) f)]

05.

a)

1729-04-01 Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma Adózó neve
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Az adatok ezer forintbanAz adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

b)a)

60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]

59. Egyéb növelő jogcímek

36.
A kisvállalati adóalanyiság időszakában tőkebevonásra tekintettel 
alkalmazott adóalap csökkentés, a tőkekivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)]

Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének 
kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)]37.

38.
Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt 
értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)]

39. Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített 
Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg, amennyiben az adóalap 
növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)]

40.

41.

42.

43.

44.

45.

1729-04-03 Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adózó adószáma Adózó neve
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(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett 
telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint 

éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére1729-07-01

Adózó adószáma Adózó neve

A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési
                        kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege

- adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege
   (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)

- bérjárulékok

- egyéb szolgáltatások értéke

- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

- eladott áruk beszerzési értéke

- igénybe vett szolgáltatások értéke

- követelések elszámolt értékvesztésének összege

- személyi jellegű egyéb kifizetések

A 4. sorból:  - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére -
                       visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege

A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele

A 06. sorból: - anyagköltség

A 14. sorból: - bérköltség

Aktivált saját teljesítmények értéke

Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok]

Az adatok ezer forintban
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

- pénzügyi szervezetek különadó összege

Egyéb bevételek összesen

Egyéb ráfordítások összesen 

Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16.)+(±17). sorok]

b) c)

09.

15.

06.

21.

26.

20.

14.

11.

07.

02.

08.

01.

16.

19.

18.

17.

03.

05.

10.

04.

22.

±

±

Értékcsökkenési leírás

Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési 
szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a 
pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
[(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok]

23.

a)

12.

13.

A 11. sorból: - bankköltség

- biztosítási díj

Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai24.

25.

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások ±
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1729-07-02 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett 
telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint 

éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Adózó adószáma Adózó neve

- befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége

- egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

- magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

- nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és 
  kamatjellegű ráfordítások

- részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban 
  leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve

A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

- kapott (járó) osztalék, részesedés

- befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége

Az adatok ezer forintbanA) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 
(biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei) 

Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 
(biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai) 

b) c)

30.

27.

31.

38.

36.

37.

33.

34.

29.

28.

32.

35.

±

±

±

A 27. sorból:

A 33. sorból:

a)

39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor] ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±
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- belföldi hitelintézeti tulajdon

- belföldi magánszemély tulajdona

- belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona

- belföldi nonprofit szervezet tulajdona

- külföldi tulajdon

- belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona

- önkormányzati tulajdon

A mérleghez kapcsolódó adatok

Passzív időbeli elhatárolások

- követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)

A 13. sorból:

A 31. sorból:

Aktív időbeli elhatárolások

Az adatok ezer forintban

Befektetett pénzügyi eszközök

Immateriális javak

Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

Eredménytartalék (±)

Követelések könyv szerinti értéke

Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)=
(13.+(-22.)+23.+(±24.)+25.+(±26.)+27.+(±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]

Pénzeszközök

Tárgyi eszközök

Tőketartalék

b)

34.

08.

30.

14.

37.

28.

21.

12.

35.

24.

17.

19.

22.

05.

11.

29.

15.

23.

36.

27.

07.

04.

33.

38.

03.

18.

01.

32.

16.

20.

09.

39.

26.

31.

25.

13.

10.

- egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege

Értékpapírok (forgóeszközök része)

- állami tulajdon

Hosszú lejáratú kötelezettségek

- hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)

a)

02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke

06.

Készletek

- követelések nyilvántartott értékvesztése

A 10. sorból a pénztár

Lekötött tartalék

Értékelési tartalék (±)

Általános tartalék

Adózott eredmény (±)

Céltartalékok

Hátrasorolt kötelezettségek

- tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú kötelezettségek

A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek

-

±

±

±

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett 
telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint 

éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A mérleghez kapcsolódó adatok
 a kettős könyvvitelt vezető adózók részére1729-A-01

Adózó adószáma Adózó neve
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Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. „VA”  
Stat.szám: 13255059-3700-113-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-098603 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

 

2017. február 15.-2018. február 14. végelszámolási időszak egyszerűsített éves beszá-

molójához 
 

 

Működési forma: 

 

Korlátolt felelősségű társaság. A Társaságot 2004. március 18.-án alapította 3 millió forint jegyzett 

tőkével Budakalász Város Önkormányzata. A törzstőke teljes egészében készpénzben került befize-

tésre. A Társaságot 2004. április 28-án jegyezte be a Pest megyei Cégbíróság.  

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. február 14-én (a tulajdonosi tőkeemelést követően) 44,7 millió Ft 

volt. 

A továbbiakban két alkalommal további tőkeemelés történt, egyrészt 2016. november 29-én 15 mil-

lió Ft összegben (bejegyezve 2016.december 08.), illetve 2017. január 31-én 6,4 millió Ft összeg-

ben. 

A Társaság jegyzett tőkéje 2018. február 14-én 66,1 millió Ft volt. 

 

A társaság székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Tevékenységi köre:  

 

Fő tevékenysége: Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

Budakalász Város Önkormányzata, mint 100%-os tulajdonos, 2015. január 13.-án az 1/2015. számú 

Kt. határozatában döntött a Kft. jogutód nélküli végelszámolásáról. A végelszámolás kezdő idő-

pontja 2015. február 15. napja. 

A végelszámolói feladatok ellátásával 2/2015. Kt. határozatával Pál Józsefet, Budakalász Város 

polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Adóiroda vezetőjét bízta meg. 

A végelszámolás 2018. évben várhatóan lezárul. 

 

 

A számviteli politika alapelvei: 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés. 

Az éves beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló (A típusú). 

Az eredménykimutatás formája: összköltség eljárású (A típusú). 

A beszámoló készítésének fordulónapja a megelőző években tárgyév december 31. A mérlegkészí-

tés napja a 2017.-2018. évi beszámoló vonatkozásában 2018. február 14. 

 

 

 



2 
 

 
Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési elvek:  

 
1. A befektetett és forgóeszközöket a társaság beszerzési áron tartja nyilván. Beszerzési árként a 

számviteli törvényben megforgalmazott beszerzési árat alkalmazza a cég.  

2. Amortizációs politika: a tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris 

módszerrel állapítja meg a társaság. Az amortizációs kulcsot az eszközök használatbavételekor a 

várható használati idő alapulvételével, eszközönként állapítja meg. Az amortizációt az üzembe 

helyezés napjától, időarányosan számolja el. A 100 ezer forint egyedi beszerzési értékű tárgyi 

eszközöket, és immateriális javakat az üzembe helyezéskor egy összegben amortizálja.  

3. Az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartókartont vezet. Az év végi 

leltározáskor külön leltárfelvételi ív nem készül, hanem az egyedi nyilvántartó kartonokkal való 

egyeztetéssel történik a leltározás. Az év során teljesen amortizált eszközökről, mint érték nél-

küli tárgyi eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezet.  

4. Készlet értékelése: saját termelésű készlet a tevékenység jellegéből kifolyólag nem keletkezik. 

A vásárolt készleteket beszerzéskor felhasználásként, a vásárolt árukészleteket az eladott áruk 

beszerzési értéke számlán könyveli évközben. Mivel a társaság a vásárolt készletekről év közben 

sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet 

5. Követelések és kötelezettségek értékelése: a követeléseket a kötelezettségeket a mérlegkészítés 

előtt egyeztetéssel ellenőrzi és egyedenként értékeli a társaság.  

6. Céltartalék képzése: a céltartalék képzése során is alkalmazza a társaság az egyedi értékelés el-

vét. Céltartalék csak számviteli törvény 41.§-ában előírt fizetési kötelezettségekre képez.  

7. A jelentős és lényeges hibák: a jelentős hibák közül azokat, amelyeknek hatására a társaság saját 

tőkéje 25 %-kal tér el a helyesbített év beszámolójában közölt saját tőke összegétől, lényeges 

hibának minősíti a társaság. A lényeges, valamint a jelentős hibák elszámolásánál a társaság a 

számviteli törvény előírásai szerint jár el.  

8. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a tulajdonos könyvvizsgálatra szóló szerző-

dést a 2017. -2018. évi beszámoló vonatkozásában nem kötött.  

 

9. A beszámolóban a számviteli törvény változása miatt nem minden tétel összehasonlítható az 

előző üzleti év megfelelő adatával. A rendkívüli eredmény kategóriák megszűntek, illetve a 

mérleg szerinti eredmény megszűnt, adózott eredmény használatos 2016. évtől. 

 

10. A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre 

bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállal-

kozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, 

vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, 

vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 

 

11. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós össz-

képet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket 

fogalmazza meg. 

 

 

12. A Beszámoló közzététele: A Társaság közzétételi kötelezettségét úgy teljesíti, hogy az egy-

szerűsített éves beszámolót az Igazságügyi Minisztérium elektronikus beszámoló portálon 

keresztül, ügyfélkapu használatával feltölti az OBR rendszerbe.  
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A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 

 
A társaság eszközeinek összetétele: 

Eszközök összetéte-

le 

       
        

adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 
Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Befektetett eszközök 33 0,07 108 0,45 0,38 

Immateriális javak 0 0 0 0 
 Tárgyi eszközök 33 0,07 108 0,45 0,38 

Befektetett pénzügyi eszközök   
 

  
 

  

Forgóeszközök 52 774 99.69 23 891 99,55 
0 

0,14 

Készletek   
 

  
 

  

Követelések 43 313 81,82 21 068 87,78 5.96 

Értékpapirok   
 

  
 

  

Pénzeszközök 9.461 17,87 2 823 11,77 -6,10 

Aktív időbeli elhatárolások 127 0,24 
 

0, 0, 

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 130 432 100,00 23.999  100,00 
  

Források összetéte-

le 

  

 

 

    
        

adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 
Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Saját tőke 3 502 7,62 8.786 36,61 28,99 

Jegyzett tőke 66 100 124,85 66 100 275,43 150,58 

Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)       
 

  

Tőketartalék       
 

  

Eredménytartalék -30 599 -56,80 -62 598 -260,84 -202,04  

Lekötött tartalék 
  

          

Értékelési tartalék       
 

  

Adózott eredmény -31 999 -60,43 5.284 22,02 82,45 

Céltartalékok 14 504 27,40         0            -27,4 

Kötelezettségek 34 928 64,98 15 213 63,39 -1,59 

Hátrasorolt kötelezettség 
 

          

Hosszú lejáratú kötelezettségek       
 

  

Rövid lejáratú kötelezettségek 34 928 64,98 15.213 63,39 -1,59 

Passzív időbeli elhatározások 0 0,0 0 0,00 0,0 

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZE-
SEN 52 934 100,00 23.999 100,00 
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Eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek: 

Bevételek: 

A Társaságnál az értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatási bevétel) 0 Ft, mivel a szolgáltatás nyújtását 

a Társaság 2014. évben befejezte. 

Az egyéb bevételek összege 24.883 ezer Ft, ez három társasággal szemben fennálló kötelezettség elen-

gedéséből származik (10.378 ezer Ft),, valamint a céltartalék feloldásából (14.505 ezer Ft), amit a vevő 

követelések elengedésére képzett a Társaság. 

 

A Társaság a beszámoló készítés időszakában (2017. február 16-án) megállapodást kötött a Madre 

Terra Naturale Kft. képviselőjével, miszerint a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. VA kifizet a vele 

szemben fennálló 4.537.960 Ft kötelezettségből 1.300.000 Ft-ot, cserében a Madre Terra Naturale Kft. 

lemond a további 3.237.960 Ft követeléséről. 

 

A Végelszámoló továbbá megállapodást kötött a Szűcs Fuvar Team Kft.-vel (2017. május 4-én) amely 

szerint a Kft. felé fennálló 9.298.813 Ft követelés fejében elfogadja az a megállapodást, miszerint a 

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. VA a Kft. részére átutal 2.700.000 Ft-ot, ezért a Kft. a további 

6.598.813 Ft követeléséről lemond. 

 

A megállapodások értelmében a Szűcs Fuvar Team Kft.-vel nyilvántartott kötelezettség, a Madreterra 

Naturale Kft.-vel nyilvántartott részösszegű kötelezettség, illetve az MVM Partner Zrt. 542 ezer Ft 

összegű követelése került leírásra.  

 

 

Költségek, ráfordítások: 

 

Az anyagjellegű ráfordítások összege a gazdálkodási évben 3.033 ezer Ft volt, ez tartalmazza az ügy-

védi díjat, a behajtással kapcsolatos díjakat, könyvelési díjat, bankköltséget, egyéb kiadásokat. 

 

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 112 ezer Ft. 

 

Az egyéb ráfordítások összege 16.454 ezer Ft, ez az összeg került leírásra a vevő állományból a be-

számoló készítés időszakában. 

 

Az eredmény 5.284 ezer Ft (egyéb bevételből származó) nyereség. 

 

 Befektett eszközök 

 

A Társaság 2017.-2018. évben tárgyi eszköz beszerzést 188 ezer Ft összegben végzett. 

A meglévő eszközeiből a használhatatlan eszközöket 2014. évben leselejtezte, a meglévőkre az érték-

csökkenést elszámolta. 

  

Követelések 

    

     Vevőkkel szembeni követelések 
 

30 682 237 Ft 

ÁFA túlfizetés 
 

318 052 Ft 

Társasági adó 
 

67 000 Ft 

Követelések mindösszesen   21 067 289 Ft 
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Pénzeszközök 

Pénztár                               825Ft 

Bankbetétek egyenlege       2 822 402 Ft  

Összesen         2 823 227 Ft  

 Saját tőke változás 

   

     Nyitó (2017.02.15.) 

  
3 502 eFt 

Tőke emelés 

  
0 e Ft 

Tárgyévi mérleg szerinti ered-

mény:   5 284 eFt 

   Záró (2018.02.14.) 

  

8 786 e Ft 

 

 

   A 2017.-2018. évben a saját tőke 5 284 e Ft-al növekedett. 

 

Az eredménytartalék az előző évi 31.999 ezer Ft veszteséggel csökkent.  

 

Kötelezettségek 

Szállítók 15 019 186 Ft 

Kölcsön 

 

194.000 Ft 

Kötelezettségek  összesen 15 213 186 Ft 

 

 

A társaság kötelezettségei összességében tekintve csökkentek (19.715 ezer Ft-al).  

 

Az összes szállítói állomány a beszámoló zárásának időpontjában 15.019.186 Ft. 

 

Ebből a Budakalász Város Önkormányzat felé fennálló tartozás 15.019.187 Ft. 

 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások: 

 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költsé-

gek, amelyek csak azt követően lesznek pénzkiadások. 

Passzív időbeli elhatárolások összege  0 Ft 

 

 

Egyéb kiegészítések 

 

A Társaság működése 2017.-2018 évben nyereséges volt. Mivel a leírásokra céltartalékot képzett,amit 

adó alap csökkentő tételként felhasznált a társasági adó számítása során, ezért társasági adót nem írt 

elő könyveiben.  

A jövedelem minimummal nem kellett számolni. 
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A társaság átlagos statisztikai létszáma ebben az időszakban 0 fő, (a végelszámoló megbízási szerző-

dés szerint látta el feladatát).  

 

 

 

 

A beszámoló összeállításáért, könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy:  

Molnár Odette  

Silverconto Kft. 

2011 Budakalász, Fürj utca 7. 

 

 

 A Társaság működését (csatorna-hálózat üzemeltetés) 2014. év során befejezte. Ennek oka, hogy a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011. évi CCIX. törvény a 35. § (1) szerint  a víziközmű-szolgáltatást 

a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha a 

kérelmező vonatkozásában ( a törvény 1. melléklet szerinti képlet alapján kiszámított) felhasználói 

egyenérték nem éri el a 150 ezret. Mivel ez a feltétel a Társaságnál nem áll fenn, tevékenységét a hi-

vatkozott  jogszabály szerint tovább nem végezheti. 

 

 

 

Budakalász, 2018. május 24.       

 

 

 

 

 

  Pál József 

  végelszámoló 


