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I. BEVEZETŐ

l. A társasúg bemutaídsa

1.1 A társaság neve: Paksi Közművelődési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: J030 Paks, Gagarinu.2.
Az alapítás időpontja: 200I.04. 01.
Kht.-ból Nonprofit Kft.-vé alakulás: 2009. 06. 04.

1.2. A társaság alapítója:
P aks Váro s Ö nkorm ány zatának Képvi s e l ó- te stül ete
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
képviseli: Paks város polgármestere

1.3. A társaság saját tőkéje:

Jeevzett tőke: 5.000 eFt
Eredménvtartalék: 18.498 eFt
Lekötött tart.: L.766 eBt
Mérlee szerinti eredménv: 15.497 eFt

2. A tdrsasúg az alábbi telephelyekkel rendelkezik:

7027 Paks-Dunakömlőd, Béke u.2.
7030 Paks, Cseresznyés puszta 10501/3 .hrsz.
8651 Siófok-Sóstó, Ifiúság u l.

3. Cégjeg,lzékszdma: 1 7-09-007222

4. A tórsaság íevékenységi köre

A társaság tevékenységét, feladatel|átását aközmúvelődési feladat-ellátási és
f,tnanszírozási szerződés határozza meg, mely az alapítő okirat mellékletét
képezi.

A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, sem országgyűlési, sem
önkormány zati képv is e lőj e löltet nem állít, és nem támo gat.

A társaság tevékenységi körében két egymástól jól elkülöníthető
feladatcsoportot hivatott ellátni.

Egyrészről közhasznú nonprofit kft-ként és fő feladatként közhasznú - a
társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél
nélkül szolgáló - tevékenységet rendszeres en v égző j ogi személy.



Másrészről a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében
izletszerű gazdas ági tev ékeny s é g et i s fo lyt athat.

Közhasznú tevékenység

A társaság az alapitő okiratban meghatározott alábbi tevékenységeket végzi:

TEÁoR

8552 Kulturális képzés
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- ebből a tevékenységi körből kizárőlag: kulturális, szabadidős, vagy hobbi
egyesületek, költészeti, irodalmi, művészeti, kézműves és gyűjtő klubok -
kivéve bármilyen politikai jellegű vagy célú klubok valamint
természetvédelmi ismeretterj esztés.
5914 Filmvetítés
9002 Előadóműv. kieg. tev.
9329 Máshova nem sorolható egyéb szőtakoztató tev.
9101 Könyvtári, levéItáritevékenység
5520 Üdtilési, egyéb átmeneti szálláshely szolg.
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
6820 Saj át tulaj donú, bérelt ingatlan bérbeadás a, izemeltetése

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
magvalósítása érdekéb en, azokat nem veszé ly eztetv e v é gezhet.
A vállalkozási tevékenységből származő hasznot a közhasznú tevékenység
finanszírozásáta kell fordítani, nyereségként nem osztható fel.

A társaság a környezetre veszélyes, környezetszennyező tevékenységet nem
folytat.

u. A SZÁMVITELI PoLITIKÁNK TARTALMA Bs cBr.r,q.

A számviteli politika kidolgozásával biztosítottuk a számviteli törvény
előírásainak és szabályainak érvényesülését a társaság feltételeihez és
adottságaihoz igazodva, egyidejűleg biztosítva a vezetőí döntések számára
alkalmas információkat.

A társaság működéséről, vagyoni, pénzngyi és jövedelmi helyzetérő| az
egyszenísített éves beszámoló admegbízható és valós összképet.

A társaság könyvelése, számviteli politikája folyamatosan érvényesíti a
számviteli törvényben meghatár ozott alapelveket, amelyek a következők:



A vdllul ko ztís fo lytuttís ún a k e lv e

A könywezetés során abból indultunk ki, hogy a gazdálkodó a belátható
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem
vétrhatő a működés beszüntetése, yagy bármely okból történő jelentős
csökkenése.

A teljesség elve

A számviteli törvény 15.§ (2.) bekezdése a teljesség elvét tartalmazza, illetve
fogalmazza meg a következők szerint:

A társaságnak könyvelni kell mindazon gazdasági eseményeket,
amelyeknek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre
gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági
eseményeket is, amelyek az adott naptári évre vonatkoznak, amelyek a
mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően
váltak ismertté, továbbá azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával Lezétrt

év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapj a előtt még nem
következtek be, de a mérleg elkészítésétmegelőzően ismertté váltak.
Ennek alaplán ez kiterjeszthető abizonylatok teljes körűségére, valamennyi
bízonylattechnikai fe l do l gozás ára.
A mérleg készítés időpontját 2015. április 15-i dátummal határoztukmeg. Az
eddig lezajlő eseményeket folyamatosan figyelemmel kísértük és a
bekövetkező 2014. évre vonatkozó váItozásokat időbeli elhatárolásként
szerepeltetjük.

A valódisdg elve

A könyr,vitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a
valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak kell lenniük. Ezen elvet
követve a könyvelési tételek alapbizonylatokkal, az egyes mérlegsorok
leltárokkal kerültek alátélmasztásr a.

A vilúgosság elve

A könywezetést és a beszámolókat áttekinthető, érthető, a törvénynek
me gfelelően rendezett formában, e|lenőrizhető módon készítettük el.

A következetesség elve

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könywezetés
tekintetében, az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.
Abban az esetben, ha egymást követő években elszámolás-technikai
módosulás történt és az összehasonlíthatóságot befolyásolja, ott a módosítás
hatás ait fe ltünt etj ük,



Afolytonossúg elve

A naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniűk az
előző nzleti év megfelelő zárő adataival. Az egymást követő években az
eszközök és források értékelése, az eredmény számbavótele csak a
törvényb en m e ghatá r ozott s z ab ály ok s zerint v áltozhat

Az összemérés elve

Az éves beszámoló készítésénél az előző időszak eredményének
meghatározásakor, a tevékenységek adott időszaki teljesítésének, elismert
bevételeinek és a bevételeknek megfelelő költségeket (ráfordításokat) vettük
számitásb a fiig getl enü l a p énzigyi te lj e s íté stő l.

A bruttó elszúmolds elve

A bevételeket és költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket
egymással szemben - az Sztv.-ben szabályozott esetek kivételével - nem
számoltunk el.

Az egyedi értékelés elve

Az eszközöket és kötelezettségeket a könyvelés és a beszámoló elkészítése
során egyedileg rögzítettük és értékeltük.

Az időbeli elhatórolds elve

Az egyszerűsített éves beszámolóban az olyan gazdasági események
kihatásait, amelyek kettő- vagy több évet is érintenek, az adott időszak
bevételei és költségei között olyan arányban számoltuk el, ahogyan az alapul
szolgáló időszak és az e|számolási időszak között megoszlik.

A lényegesség elve

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontj ából minden olyan információ,
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül -
befolyásolj a abeszámoló adatait, a fe|használók döntéseit.

AZ EREDMENY MEGÁLLIPÍTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság működésének eredményét a naptári évben elszámolt nettó
árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt
anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési
leírás, egyéb költségek és egyéb ráfordítások együttes összegének
különbözeteként állapítottuk meg. Az eredmény-kimutatás összköltség
eljárással készült.
A költségeket elsődlegesen a számviteli torvény előírásainak megfelelően az
5 . számlao sztáIyb a könyvelttik.



A számviteli politikában meghatározottak alapján állítottuk össze a2014. évi
egyszerűsített éves beszámolót.

ilI. AZESZKözöl<ns nonnÁSoK MINŐSÍTBsrNnr SZABÁLYAI Es
nnrErnlnsÜr uÓo.r.A

AKTIVÁK
A számviteli politika részeként került kidolgozásra az Ertékelésí Szabályzat, mely
tarlalmazza a mérlegben szereplő eszközök értékelését.

Túrgyi eszközö k érté kelése

A számviteli törvény szerint a tárgyi eszközöket beszerzési, illetve előállítási
költségen kell nyilvántartani, értékelni.
A beszerzési érték mindaz a ráfordítás, amely az eszközök megszerzésére,
létesítésére, üzembe helyezése érdekében az izembe helyezésig, a raL<títrba történő
beszállításig felmerül.
A tárgyi eszköz értékét növelő tételek a meglevő tátgyí eszköz bővítésével,
rendeltetésének megváltoztatásával, éIettartamának növelésével összefiiggő munka,
valamint az eredeti állag helyreállitásával kapcsolatos felújítási munka költsége.

Az értékcsö kkenési elszámolús módszere

A tárgyi eszközök teljes körére a lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert
alkalmazzuk.
A 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, melyek
elhasználódási ideje egy éven belüli, beszerzési, vagy előállítási költségét a
használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
Ertékcs<ikkenést azizembe helyezés napjátől aki,vezetés napjáig számolunk el. Az
értékcsökkenés elszámolása évente történik, a nyilvántartott tátgyi eszközök bruttó
értéke alapján.

A következő eszközcsoportnál alkalmazott leírási idők, illetve amortizációs normák:

szellemi termékek 3 év 33%
szoftverek 3 év 33%
gépek, berendezések 7 év l4,5oÁ
járművek 5 év 20o/o

műszaki és egyéb gépek 7 év l4,5oÁ
ügyvitel-technikai gépek 5 év 20%
napelem rendszer 25 év 4%

A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének 2014. évi alakulását az
I. számí melléklet tartalmazza,



A tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása
A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke
Elszámolt értékcsökkenése
Nettó érték

készletek
AFaItlházi Fotóalbum még meglévő példányai képezik araktári készlet állományát.
2014. |2.3l-én220 db volt 330.000,- Ft értékben.

követelések

A követelések a mérlegben a könyv szerinti értéken szerepelnek.

vevői követelés: eFt
PA Zít. 2.445
Gemenc Autócentrum 48
MAMMUT Bútor 53

Gemenc YoLánZrt. 10

PRO-Sec Kft 350
Paksi Kistérs. Szoc.Int. 20
paksi lparos kör 60
Osszesen: 2.986

osszes követelés:

pénzeszközök

3.151

Apénzeszközöket banki és pénztárbizonylatok alapján mutattuk ki.

eFt
Bankszámlán 40.87l
TAMOP Bankszámlán 2.006
pénztárban 259
Etk. utalvány 36
Osszesen 43.172

66.180 e Ft
15.323 eFt
50.857 e Ft

Aktív időbeli elhaíúrolúsok

Aktív időbeli elhatárolásként azokat a tételeket számoltuk
időszakban befolyt (realizált), de a tárgyévet érintő bevételek,
elszámolt, de a következő éveket érintő költségek voltak.

Tárgyévben elszámolt követke ző év et terhelő költség :

el, melyek későbbi
illetve a tárgyévben

Munkabérelől



Köl k e lt

Népúisáe 79

Magyar Nemzet, Demokrata 9

2015. évi folyóirat KELLO 17I
GK CASCO bizt. 6
Heti Válasz I7
Nemzeti Sport 9
Osszesen: 291

Aktív időbeli elhatárolások

PASSZIVAK
eFt

saidt tőke 40.761
Jeevzett tőke: 5.000
Eredménytartalék 18.498
Lekötött tartalék 1.766
Mérlee szerinti eredmény: 15.497

Az alapítás óta folyamatosan l }}Yo-ban tulaj donos Paks Város Önkorm ány zata.
2002. évben az Alapító Paks Város Önkormányzata I.766 e Ft pótbefizetést
teljesített.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 38.§.(4) pontja alapján lekötött
tartalékként kell kimutatni a gazdasági tánsaságnál a veszteségek fedezetére kapott
pótbefi zetés összegét a pótbefi zetés rend ezéséig.

céltartalékok

A társaság 20l4-ben céltartalékot nem képzett.

Rövidlej áratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból eFt
kalmár Gyula l9
könyvtárel látó Nonpro fi t kft. 53

Fodorné Sörös Rita 9
Osszesen: 81

A szállitői kötelezetts ó gek határidőre ki e gyenl íté sre kerültek.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
eFt

Allami adóhatósággal szembeni : 3.395
Munkavállalókkal szemb eni : 2.245
Vitaminpénztár. 465
Onk. nyugdí penztar: 63
SZEP kártya: I.230
Osszesen: 7.398



A fenti kötelezettségek többsége 2014. december havi kötelezettség, melyeknek
esedékessége 2015. január 12. A pénzigyi teljesítés az esedékesség napjával
megtörtént. A társaságnak határidőn túli kötelezettsége nincs.

passzív időbeli elhatá rolások

Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévet terhelő, de az azt követően felmerült
költségeket, illetve a tárgyévben megjelent, de csak a következő időszakban
esedékes árbevételeket számoltunk el.

passzív időbeli elhatárolások:

eFt
Filmkölcsönzés I4
Előadás 100
Yizdí1 214
klíma karbant. I9
Táppénzhozzáiár. 27
yizátemelő iz. 30
Uzemanyag 35
Hőközpont üz. 119
fritéS/hődíi/ 296
Erzsébet utalvánl 673
szemétszállítás 44
Gáz 212
Aramdíi 529
Epületeép. üz. Cseresznyés 800
Osszesen 3.1l2
Bevételek
színházi bérletek 8.874
Osszesen: 11.986
kEop pá|yázat halasztott bevétel 37.575
Mindösszesen: 49.561



Költségek alakulása, egyéb ráfordítások

eFt
anvasköltsée 14.828
anyagiellegű szolg. 63.085

anvasi ellesű ráfordítás összesen 77.913
bérköltsés 50.857
személyi i ellegű kiftz, í3.821
bériárulékok 15.752
személvi i ellesű ráfordítások 80.430
értékcsökkenési leírás 1.083

eevéb ráfordítások 279
költséeek és ráfordítások összesen I59.705

költségnemek részletezése

Anyagiellegű ráfordítások

Anyagköltség e Ft

Igénybevett anyagiellegű szolgáltatás

Villamosenergia felh. 2.4l8
yizfelhasználás 802
Gázfelhasználás 2.579
szakmai anyag 2.855
Takarítószer 429
I(önw. folvóirat 1.3 16

karbantartási anvas 1.135

uzemanyas 838
lrodaszer, nyomtatvány 336
kisértékű eszköz 2.120
Osszesen: L4.828

eFt
szállítás I.962
Bérleti díiak 918
[(arbantartás 7.994
Hirdetés, reklám 1.040
postaköltség 250
Oktatás, képzés 583
kiküldetés 468
Esvéb szolsáltatás 2.966
Színház 23.354
TAMOP szolsáltatás 3.075
Mozi 319

l0



Esvéb rendezvény 975

TÁMOP egyéb szolg. I.462

Telefon 447

Áram alapdíi L.507

Y íz a\apdíj, csatornadíj 1.618

Gáz alapdii 40

Fűtés 6.547

vásárolt élelmezés 5.7I0

különfele eeyéb költséeeV bizt.,iogdíj, pá|yázati díj,l ll790
összesen 63.085

személyi ielleeű ráfordítások

Bérköltség

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Bérjárulékok

eFt
Foelalkoztatottak átlagos stat. létszáma 23 fő

Munkaviszonyban állók bére 39.981

Meebízási diiak 9.916

Tiszteletdíi 960

összesen: 50.857

eFt

TáppénzhozzáiáruIás 119

Etkezési hozzáiárulás 4.880

önkéntes nvuedíibizt. 747

vitaminpénztár 2.534
Reorezentáció 243

Jutalom 3.996

Jubileumi iutalom L302

összesen: 13.821

eFt

E eészséeü zv i hozzáiáru l ás I.427

Szociális hozzáiátniási adó 12.700

Esvéb bériárulék I.625

Osszesen: I5.752

ll



Ertékcsökkenés

eFt

Immateriális iavak l35
Táreyi eszközök 948

Terv szerinti értékcsökkenés összesen 1.083

Iv . AZ EREDMENyKIMUTATÁS E GyE S rnrBruNEK nB szr,nTEZE SE

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
módon összköltségelj árással készítette el a
Az egyszenísített éves beszámolóban
részletezése.

a számviteli politikában meghatározott
20 l 4 . évi eredménykimutatását.
készített eredménykimutatás további

12



pAKSI l<özwűvnlőonsl NoNpRoFIT KFT

Feladatfinanszírozás
20l4

eFt

Kiadás
ezer Ft

terv ténv

Bevétel
ezer Ft

terv ténv

Finanszírozás
ezer Ft

Könyvtár 8.546 8.686 370 572 8.176 8.114

F'aluház 9.892 9.237 I.255 1.410 8.637 7.827

Kistérségi Referens 4.406 3.547 0 22 4.406 3.525

Ifj. Iroda 9920 8.642 2.860 534 7.060 8.108

VMK teremigényb. rezsi 29.540 3I.464 5.500 6.027 24.040 25.437

Színház 26.0I7 29.309 18.063 20.906 7.954 8,403

Ismeretterj., kiállítás 6.953 6.674 1.230 2.448 5.723 4.226

Mozi 1.526 622 I.200 380 326 242

olvasótábor 1.000 1.004 300 300 700 704

Sóstó 7.651 7.456 5.500 6.I29 2.I5I I.327

Cseresznyés 9.4I5 8.7 57 1.800 1.748 7.615 7.009

Igazg., ügyv., gazd., gk 17.4I3 18.705 450 2.398 16.963 I6.307

FB. Könywizsg. I.829 1.542 1.829 I.542

összesen: 134.108 l35.645 38.528 42.874 95.580 92.771

Pályázatok,
külső rend. 49.467 24.060 42.047 32.340 7.420 7.2I7
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1. sz. melléklet

A mérleg- és eredménykimutatás tételeihez
kapcsolódó kiegészítés

T ár gy i e szközök értékének é s értékc sökkenésének v áltozása

A 20l 4. év be n b eszerzett tár gyi eszközök az alábbiak volta k:

3 db asztali számítógép
Napelem rendszer /KEOP pályázatl

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése

A Kft. a 2014. évet 15.497 eFt, - a saját tőkéhez viszonyítva 38,02%o-os -
eredménnyelr zárta.
A saját tőke és a jegyzett tőke aránya815,22oÁ.
A Kft. pénzúgyihe|yzete stabil, a likviditási mutató értéke 6,19.

eFt
Bruttó érték értékcsökkenés nettó érték

nyitó növek csökk nyitó növek csökk. nyitó zato

gépek,berend 10.360 9.013 449 1.34,7 898

irodai gépek 4.078 399 3.639 255 439 583

napelem 49.466 244 49.222

tárgyi eszk.
össz.

14.438 49.865 12.652 948 L.786 50.703

immateriális
iavak I.877 1.588 135 289 l54
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Tái ékoztató információk

választott tisztségviselők. ügyvezetők

A Kft. vezetését két ügyvezető ígazgatő líftla el, háromtagú felügyelő bizottsággal,
valamint könywizsgálőval, akiket a Képviselő-testület jelölt ki.
A2014. évi könyvvizsgálatdíja 285.000,- Ft + ÁFA.

A könyr,viteli szolgáItatás körébe tartoző feladatok írányításáért,vezetéséért felelős
személy:
Balog PáIné (7030 Paks, Domb u.69.)
PM regisztrációs szám: l9I782
Yezető tisztségviselők részére előleg folyósítására nem került sor.
A Kft. átlagos statisztikai létszáma 23 fő volt. A társaság külső válla|kozásokkal
szakmai munkát nem végeztet.
Bérköltség: 50.857 eFt, (mely tartalmazza a pályázati forrásból megvalósított
programok megbizási duaít is) ebből az igyvezetők bére és egyéb juttatása
7.440 eFt volt.
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója a 2014. 0I. 01-től
2014. 12.3l-ig eltelt időszak pénzngyi eredményét mutatja.
Az év folyamán pénzigyi nehézségek miatt szakmai feladat nem maradt el.
A takarékos gazdálkodás és az eredményes pályázatok lehetővé tették, a magasabb
színvonalú szakmai munkát, terven felüli programok szewezését.
A társaság mérleg szerinti eredménye 15.497 eFt.

Paks, 2015.05.2I.
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