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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1.)  Általános kiegészítés 

 

Társaság neve: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft 

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. 

 

Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Alakulás időpontja: 2007. 06. 27 

 

Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Jegyzett tőke: 1 012 000 eFt 

 

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt 

   10700048-45146802-51100005 

   OTP Bank Nyrt 

   11744003-20620820 

 

Adószám: 13992013-2-15 

 

Cégjegyzés száma: Cg. 15-09-071642 2007. év 

 

Képviseletre jogosult: 5/2011 (VI.21.) GT/THG Kft számú határozat 

 szerint  

 2011. július. 1-jétől határozatlan időre 

 Petró Árpád 

 lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kodály Z. u. 19.  

 

Tevékenysége összefoglalóan: 

-  Települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, elhelyezése 

 

A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült.  

Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll. 

 

Könyvvizsgáló: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. 

 Engedély száma: 000664 

 Támcsuné Salamon Magdolna 

 Ig. sz.: 002049 

 

Felelős könyvviteli szolgáltató: Magyarné Pataki Éva 

 Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. 

 Mészáros Zoltánné 

 Lakcím: 4533 Sényő, Rákóczi u. 116. 

 Regisztrációs szám: 173440 
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2.) Számviteli politika főbb jellemzői: 

 

Beszámoló formája: Éves beszámoló 

Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték:  

-  mérleg főösszeg:  1 477 586 e Ft 

-  éves nettó árbevétel:  1 502 824 e Ft 

-  átlagosan foglalkoztatottak létszáma 168 fő 

 

Mérleg fordulónapja: 2011. december 31. 

Mérlegkészítés időpontja: 2012. február 29. 

Eredmény megállapítás választott módja: „A” összköltséges eredmény kimutatás. 

A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. 

 

2)a. Számviteli politika értékelésre vonatkozó összefoglaló előírásai 

 

Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz 

egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással 

megállapítható. 

 

Költségelszámolás rendszere:  elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos 

elszámolással. 

 

Értékcsökkenés elszámolása: üzembe-helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos 

élettartam figyelembevételével, maximum a társasági 

adótörvény szerinti mértékkel, lineáris leírással.  

 A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró 

vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök 

bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési 

leírásként egy összegben elszámolásra kerül.  

 Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a 

gépjárművek esetében, mely új gépjárműnél 30%, használt 

gépjárműnél 10%. 

 

Készletek értékelése: átlagos (súlyozott) beszerzési áron. 

 

Leltározási szabályok: Az eszközök és források leltározása az általános szabályok 

szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez 

képest nem változtak. 

 

Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott 

feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem 

változott. 

 

2)b. Követelésekre elszámolt értékvesztés 

 

A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 5 847 

e Ft értékvesztést számoltunk el. 
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2)c. Ellenőrzés során feltárt hibák 

 

2011. évben sem átfogó, sem célzott NAV ellenőrzés nem volt. 

 

3.) Értékelési eljárások változása és annak hatása: 

 

Társaságunknál 2008. évben határoztuk meg az értékelési eljárásokat, 2011. év közben nem 

került sor változtatásra. 

 

4.) Saját tőke változása                                                                                                   

 
2011. évi nyitó Növekedés Csökkenés 2011. évi záró 

 
e Ft összetétel e Ft e Ft e Ft összetétel 

Jegyzett tőke 1 012 000 92,38% 
  

1 012 000 89,44% 

Tőketartalék 0 0,00% 
  

0 0,00% 

Eredménytartalék 40 541 3,70% 716 
 

41 257 3,65% 

Lekötött tartalék 42 900 3,92% 
 

716 42 184 3,73% 

Mérleg szer. eredmény 0 0,00% 36 011 
 

36 011 3,18% 

Saját tőke 1 095 441 100,00% 36 727 716 1 131 452 100,00% 

 

 

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

 

Mérleghez kapcsolódó 

1.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása.    
   (e Ft-ban) 
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Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt 

a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. 

2.) Eszközök és források összetétele  
 (e Ft-ban) 

 
 

Befektetett eszközök 
 
Bruttó érték alakulása: 

Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése 19 374 e Ft, 

csökkenése pedig 44 503 e Ft összegű volt, mely nagyrészt az ideiglenesen kivont járművek 

készletek közé történő átsorolása, kis részben pedig a leselejtezett járművek kivezetése miatt 

történt. Így a tényleges csökkenés 25 129 e Ft volt. A beszerzések közül 6 487 e Ft kisértékű 

tárgyi eszköz volt. 
 
Halmozott értékcsökkenés alakulása: 

A tárgyévben 89 312 e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ill. 362 e 

Ft terven felüli értékcsökkenés volt.  

 

Befektetett pénzügyi eszközök: 

 (e Ft-ban) 

 
2010. év 2011. év 

Nyitó 3 187 3 150 

Növekedés 0 1 600 

Csökkenés 37 60 

Záró állomány 3 150 4 690 

 
 

 
Részesedés - Nyírségi HUKE Kft 3000 4 600 

Dolgozói lakásépítési kölcsön 150 90 

Összesen: 3 150 4 690 
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A befektetett pénzügyi eszközök változása egyrészt a dolgozói lakásépítési kölcsön 

mozgásából adódik, másrészt az eddig 50%-os tulajdoni részesedésű Nyírségi HUKE Kft. - 

ben megszereztük a másik 50%-ot a saját tőke értékén.  

2011 évben nem lett új kölcsön kihelyezve.  

 

Forgóeszközök: 

 

Készletek: 

A tárgyévi záró állomány 61 986 e Ft volt, ez előző évhez képest 35 717 e Ft-tal több. Ez 

főként a forgalomból ideiglenesen kivont járművek nyilvántartás szerinti értékéből adódik, 

melyet a tárgyi eszközök közül átsoroltunk a készletek közé. Másrészt jelentős az év végi 

másodnyersanyag raktárkészlet, mely 2011 végéig nem került értékesítésre. 

 

Követelések: 

A követelések értéke 383 850 e Ft, melyből a vevőállomány 357 362 e Ft, egyéb követelés 

pedig 26 488 e Ft az alábbiak szerint: 

 (e Ft-ban) 

 
 

Pénzeszközök: 

A pénzeszközök állománya 15 154 e Ft-tal nőtt.  
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CASH-FLOW 

                                                                                                                 (e Ft-ban) 

Megnevezés 
 

2010 2011 

Előző évi adózott eredmény 
 

22 530 54 704 

Előző évi értékcsökkenési leírás 
 

84 477 98 410 

Bruttó cash flow  
 

107 007 153 114 

Vásárolt készletek                változása 6 088 26 291 

Saját termelésű készletek     - " - -57          9 426 

Vevőkövetelések    - " - -23 406 81 313 

Váltókövetelések      - " - 0 0 

Egyéb követelések     - " -          3 090        16 711 

Aktív időbeli elhat.  - " - 380 1 791 

A működés pénzszükséglete  
 

-13 905 135 532 

Céltartalékok változása 20 000 20 000 

Szállítóállomány - " - -20 422 66 480 

Váltótartozások - " - 0 0 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - " - 2 183 2 866 

Passzív időbeli elhatárolás - " - 2 924 -4 023 

Működésből származó források  
 

4 685 85 323 

Nettó cash flow  
 

125 597 102 905 

Immateriális javak  változása -432 482 

Tárgyi eszközök - " - 113 492 14 151 

Befektetett pénzügyi eszközök - " - -37 1 540 

Érték papírállomány  - " - 0 0 

A befektetési tevékenység cash flow-ja 
 

113 023 16 173 

Hosszú lejáratú hitelállomány változása 0 0 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség - " - 3 252 -14 885 

Rövid lejáratú hitelállomány - " - -21 791 -38 000 

Saját tőke pénzmozgással járó vált. 
 

32 174 -18 693 

A finanszírozási tevékenység cash 

flow-ja  
13 635 -71 578 

Osztalék (részesedés) fizetés 
 

0 0 

Szervezeti változás miatti korrekció 
 

0 0 

EGYENLEG  
 

26 209 15 154 

Pénzállomány változás 
 

26 209 15 154 
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Aktív időbeli elhatárolások:     

 

 
 

Tőkeerősség 

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 77,74 %, a tárgyévben 76,57 %. 

Mindkét esetben az optimális arány fölött van. Minimális értékben csökkent, mely a lerakó 

hiányára mutat vissza, ugyanis a mérleg szerinti eredményünk kisebb mértékű az előző évinél. 

A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A saját 

tőke 3,28 %-kal, míg az összes forrás 4,85 %-kal növekedett tárgyévben. 

 

Céltartalék képzés 

20 000 e Ft céltartalékot képeztünk 2011 évben, jövőbeni költségek fedezetére. 

 

Kötelezettségek  

A kötelezettségek állománya 279 053 e Ft, mely 8 318 e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből és 

270 735 e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll. 

A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató 

tárgyévre 35,28 %-kal javult, így 175,30 %. A mérlegadatokból jól látható, hogy mindkét 

évben a kötelezettségek jelentős részét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 2010-ben 

91,16 %, 2011-ben pedig 97,01 %. Ez szállítói tartozásból, illetve az egyéb rövid lejáratú 

(tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll. A hosszú lejáratú kötelezettség 

célgépek és teherautók beszerzésénél igénybe vett pénzügyi lízingként nyilvántartott éven túli 

kötelezettségeket tartalmazza. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

  

- szállító 140 213 e Ft 

- egyéb kötelezettség 130 522 e Ft 
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Egyéb kötelezettségek részletezése 

 (e Ft-ban) 

 
 

Passzív időbeli elhatárolások 

 

 
 

3.) Kötelezettségek összege, amely zálogjoggal biztosítottak 

 

Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, 

melynek záró állománya: 0 e Ft 

ebből: 0 e Ft CIB folyószámlahitel 

 0 e Ft CIB forgóeszközhitel 

 

Zálogjog a Bokréta u. 22. központ, illetve Szállási u. 72. Hulladéklerakó ingatlanon van. 
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Hosszú lejáratú kötelezettségek: 

Hosszú lejáratú kötelezettségünk 5 db pénzügyi lízing miatt keletkezett, értéke csökkentve 

van a 2012. évi törlesztésekkel. 

 

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó  

 

1.)  A Társaság forgalmi költségek eljárás szerint elkészített eredmény-kimutatása: 

 (e Ft-ban) 

 
 

Rendkívüli bevételek  
A rendkívüli bevételek összege 622 e Ft. 

 

Támogatásból megvalósított beruházás értékcsökkenése: 

 

  Környezetvédelmi alapból 29 e Ft 

 

Térítés nélkül átvett: 

 pénzeszköz 200 e Ft 

 szolgáltatás 94 e Ft 

 

Leltár többlet: 299 e Ft 

 

 

Rendkívüli ráfordítások 

 A rendkívüli ráfordítások összege: 3 451 e Ft. 

  

 Térítés nélkül átadott pénzeszközök, adomány           2 840 e Ft 

 Elengedett követelés                     611 e Ft 
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C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

1.) Társasági adó megállapításánál jelentkező módosító tételek: 

 (e Ft-ban) 

 
 

2.) Saját termelésű készletek 

  

A hulladéklerakón előállított, értékesítésre előkészített (válogatott, bálázott) szelektív 

hulladékok esetében év közben nincs folyamatos készletnyilvántartás. Ezért év végén a fellelt 

mennyiséget leltár alapján készletre vesszük.  

 

3.) Munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolt tájékoztatás 

 

Bér és létszámadatok 

    
 Fizikai Szellemi Összesen 

        Bértömeg                               

(e Ft) 

Teljes munkaidős foglalkozású     

saját dolgozók 120,98 40,50 161,48 387 578 

Részmunkaidős 6,51 0,08 6,59 9 025 

ÁKI (FEB) 0,00 5,00 5,00 3 120 

Összesen 127,49 45,58 173,07   399 723 
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Személyi jellegű egyéb kifizetések  

 (e Ft-ban) 

 
 

4.) Szakképzési hozzájárulás  

 

Szakképzési hozzájárulás alapja a tárgyévi bruttó TB alap: 400 202 969,- Ft 

 

Szakképzési hozzájárulási kötelezettség bruttó összege: 

 

400 202 969 * 1,5% = 6 003 045,- 

Ebből: 

1. Saját képzésre fordítható (max 33%) 

6 003 045 * 33% = 1 981 005,- 

2. Levonható: (max. 60%) saját dolgozó képzés + fejlesztési támogatás 

6 003 045 * 60% = 3 601 827,- 

3. Levonható max. – saját képzésre fordítható maximum érték = fejlesztési támogatás max. 

3 601 827 - 1.981 005 = 1 620 822,- 

 

Tényleges felhasználás: 

 

1. Saját képzésre levonható összeg: 1 317 158,- 

2. Képzési támogatás: 1 400 000,- 

 

Központi alapba befizetendő szakképzési hozzájárulás (bruttó-tényleges felhasználás): 

 

  6 003 045,- (bruttó kötelezettség) 

-1 317 158,- (saját dolgozók képzésére levonható) 

-1.400.000,- (fejlesztési támogatás) 

 3 285 887,-   (központi alapba fizetendő összesen) 

      1 507 034,-   (központi alapba előlegként befizetett) 

      1 778 853,- ~ 1 779 e Ft. (központi alapba fizetendő) 
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5.) A vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása 

 

 
 

Pénzügyi- likviditási helyzet elemzése 

 

A kötelezettségeknél az Általános likviditási mutató már elemezve lett. A Rövidtávú likviditás 

I. mutató hasonló kiemelkedő eredményt mutat, mivel a nemzetközi gyakorlatban 200 % 

körüli értékek a megfelelő, míg a hazai gazdaság már a 100 % feletti értéket is elfogadottnak 

tekinti. A Társaságunk 180,68%-os eredménye kiváló. A Rövidtávú likviditás II. és III. 

mutatója már nem hozza a kellő tendenciát, viszont emelkedő mindkét esetben.  

 

A Hitelfedezeti mutató mindkét évben az elvárt érték felett van, mivel a követelések 

állománya meghaladja a kötelezettségek állományát. Azt is meg kell említeni, hogy nem csak 

a forgóeszközhitel, hanem szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a 

lízingelt hulladékszállító járműk kötelezettségei is itt találhatóak. A befektetett eszközök 

vonatkozásában alkalmazott lízing a mellett, hogy hosszú lejáratú finanszírozás, 

költségmegtakarítást is eredményez, mivel azok az eszközök javításra nem szorulnak, csak 
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normál karbantartásra. Ha ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük, akkor a 28,7 %-os 

emelkedés elfogadható eredmény. 

 

A Dinamikus likviditás és a Hosszú távú likviditás visszaesése az Üzemi tevékenység 

eredményének csökkenése miatt alakult így. Fontos tényezőként kell említeni, hogy 2011-től 

nem rendelkezik saját lerakóval Társaságunk, így a lerakási díjként kifizetendő összegek 

drasztikusan megemelték a költségeket, ami az eredményre negatív hatással van.  

 

 

 
 

Eladósodottság vizsgálata 

 

A Társaság eladósodottsági vizsgálatánál megállapítható, hogy az eredmények nagyon 

kedvezőek, sőt kimondottan jók. A mutató mértéke meghaladja a nemzetközi átlagot, amely 

ritkaságnak számít. 

A kismértékű negatív nettó eladósodottságot a magas követelésállomány okozta. Az 

adósságszolgálati mutató azért fontos, mert a hitelintézetek hitelbírálat során e mutató értéke 

alapján állítanak fel adósminősítést. A Társaság eszerint I osztályú adósnak számít. Ebben 

azért szerepet játszik, a kötelezettségünk szerkezete eltolódik a rövid lejáratúak felé. A 

fedezetet nagyrészt az értékcsökkenési leírás képezte, valamint a mérleg szerinti eredmény. 

Összességében ezek az értékek egy igen jól gazdálkodó vállalkozást tükröznek, amely részben 

a magas saját tőkének is köszönhető. 
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Vagyoni helyzet alakulása 

 

A Társaság Vagyonfedezettség I. mutatója esetében 11,91%-os az emelkedés, amit a saját tőke 

növekedése és a befektetett eszközök csökkenése okozott. A saját tőke növekedése az éves 

pozitív mérleg szerinti emelkedésnek köszönhető. Az eredménytartalék és mérleg szerinti 

eredmény, illetve az eredménytartalék és a lekötött tartalék közötti mozgás nem 

eredményezett saját tőke változást. A jövőben a mérleg szerinti eredmény emelése az egyik 

cél, melyet a jelenlegi feltételek javítása után el lehet érni. 

 

A Tárgyi eszköz fedezettsége akkor kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot 

fedezi a legnagyobb arányban. A mutató értéke mindkét évben a minimálisan elvárt 100 % 

fölött van, ami 2011-re 12,17%-kal emelkedett. 

 

Az Idegen tőke aránya nagyon kedvező, mivel 30 % alatt van, ami tárgyévre minimális 

0,26%-ot emelkedett. A pozitív hatás egyik tényezője, hogy a kötelezettségek számottevő 

részét, 97,02%-át a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, a másik, hogy a hosszú lejáratú 

kötelezettségek 64,15%-kal csökkentek. 
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Hatékonyság vizsgálata 

 

A Nettó termelési érték a hatékonyság vizsgálatának egyik legfontosabb mutatója azáltal, 

hogy a vállalkozás által létrehozott új értéket számszerűsíti. Az értékesítés nettó árbevétele 

ugyan 8,93 %-kal emelkedett, viszont az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke is 

drasztikusan emelkedett, ami rontja a bruttó-, az anyagmentes- és a nettó termelési értéket is. 

Összességében végül a nettó termelési érték 2,99 %-kal csökkent. 

A társaság Komplex hatékonysága még mindkét évben elmarad a magyar átlagtól is, viszont 

némi növekedés figyelhető meg. Ez a minimális növekedés a vállalkozás hatékonyságának 

emelkedését mutatja, mindez úgy, hogy az összes eszköz és az összes kifizetett bér emelkedett 

2011-re. 
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Jövedelmezőségi mutatók 

 

A Társaság jövedelmezőségi mutatói minden esetben visszaesést mutatnak. Ennek oka, hogy 

a mutatókat különböző típusú eredményekhez kell viszonyítani, viszont ezek minden esetben 

csökkentek az előző évhez képest. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 31,95 %-kal, a 

szokásos vállalkozási eredmény 32,23 %-kal, míg az adózott eredmény 34,17 %-kal csökkent. 

A mutatók adataiban is ezeket a csökkenéseket figyelhetjük meg, melyek oka, hogy 2011-től 

nem rendelkezünk hulladéklerakóval, így a begyűjtött kommunális hulladék lerakása hatalmas 

költséget jelent a Társaságnak.  

 

6.) Gazdasági társaságban való részesülés 

 

Nyírségi HUKE Kft Nyíregyháza, Bokréta u. 22.  4.600 e Ft 


