
 

FUNDUS Kft. 
 

7630 Pécs, Kakukk u. 21/1 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-062878 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

a 2018. évi 
 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
 

 
Pécs, 2019.04.25. 

 
 
 
 
 
 

 Készítette:  Dr. Bíró Zoltán 
GONDOLDÓ KFT 

 
 
 
 

........................................................... 
a vállalkozás képviselője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A FUNDUS Kft. 1995. Január 01-én alakult. A tulajdonosi köre magánszemélyből áll. 2012 
június 21-i dátummal a társaságból Dr. Schmidt József kivált. A társaság tagjának a szavazati 
aránya a következő: 
 

Dr. Horváth Csaba  100% 
Pécs Kakukk u. 21/1 

 
A Társaság képviseleti joggal felruházott ügyvezetője: 
 

Dr. Horváth Csaba,  
Pécs Kakukk u. 21/1   

 
 
A mérlegbeszámoló aláírására jogosult ügyvezető személyi adatai: 
 

Dr. Horváth Csaba Pécs Kakukk u. 21/1 
   

 
 
A Kft-nél felügyelő bizottság nem működik, tekintve, hogy rendeletileg nem kötelezett rá. 
 
Számviteli szolgáltatást végző: Gondoldó Kft. 
     Dr. Biróné Dr. Papp Ilona 
     reg.szám: 125771 
 
A társaság a számviteli törvény előírásai miatt könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
 
A társaság alaptőkéje a megalakuláskor 1 millió Ft értékű volt, amelyet a tagok 2000. évben 
4,0 millió Ft-ra emelték fel, majd a Pécsi Fundus Gmk. Beolvadásával 4 040 eFt-ra 
emelkedet, és a 2012 évi szétváláskor 2020 eFt-ra csökkent, majd 2017.03.14-én 3000 eFt-ra 
emelkedett. 
 
 

A társaság székhelye:   7630 Pécs, Kakukk u. 21/1 
 
 
Alaptevékenysége   Ingatlan értékesítés közvetítése, ingatlan értékbecslés. 
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A társaság főbb azonosító adatai a következők: 
 

 = cégjegyzék száma:   02-09-062878 
 
 = működési formája:   Korlátolt felelősségű társaság 
 
 = KSH számjele:   11015479-6810-113-02 

 
 = adószáma:   11015479-2-02 
 
 = alapítói vagyona:   3.000 ezer Ft 
 
 = bankszámla vezetője:   DÉL TAKARÉKSZÖVETKEZET   
 
 = bankszámla száma:  50800104-11029719   
 
 = könyvvezetés módja:  kettős könyvvitel 

 
 =a beszámoló formája:  éves egyszerűsített beszámoló 

 
 
A Kft a következő főbb számviteli alapelvek alkalmazásával működik: 
 
A társaság éves egyszerűsített beszámolót készít, amelynek részei a mérleg, az eredmény 
kimutatás és a kiegészítő melléklet. 
A vállalkozás az összköltség típusú eredmény-kimutatást készíti el az éves egyszerűsített 
beszámolóban. 
 
 
A Kft-nél a mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31.-e. A mérleg-beszámoló készítésének 
időpontja január 31.-e. 
A mérleg, eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet letétbe helyezésének és nyilvánosságra 
hozatalának ideje a tárgyévet követő év május 31.-ig a jogszabályi előírással megegyezően, 
függetlenül a jóváhagyó taggyűlés időpontjától. 
 
A társaság számviteli politikája öt kötetből áll:  
 

1. / Számviteli politika 
2. / Számlarend 
3. / Leltározási Szabályzat 
4. / Értékelési Szabályzat 
5. / Pénzkezelési Szabályzat 

 
A belső szabályozás alapvetően keret jellegű, az egyes szabályzatok tartalmilag egymásra 
épülnek, és teljes körűen átfogják a Kft. gazdasági eseményeit érintő elszámolási rendszert. 
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A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolja el. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával biztosítja mind a külső, mind a belső információszükségletnek való 
megfelelést.  
6. és a 7. számlaosztályt nem nyitott meg, az esetleges egyes programokhoz kapcsolódó 
költségeket és bevételeket ún. „gyűjtőkartonon” tartja nyilván. 
 
Mérlegét a számviteli törvény 1. sz. mellékletében bemutatott “A” változata szerint készíti el, 
az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség 
ellenőrzésével. A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. 
 
Eredmény-kimutatását a jelenleg érvényes szabályozásnak megfelelően a számviteli törvény 
71. §-a (2) bekezdésében részletezettek valamint a törvény 2. számú melléklete szerint - 
összköltség eljárás alkalmazásával - állította össze.  
Az üzleti év adózott eredménye az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi 
műveletek eredménye (a kettő együtt az adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség 
levonásával kerül meghatározásra.  
 
A Tulajdonosok által elfogadott beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi. 
 
 
Számviteli politikában szabályozott eljárások 

 
Értékelési eljárások  
 
 A vagyontárgyak minősítési szempontjai:  

• hosszú távú, tartós, éven túli vagy a rövid távú, éven belüli használat;  
• a tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten történő szolgálat,  
• illetve a kis értékűség az érvényes törvényi előírások szerint. 

 
Az eszközök minősítése során egyértelműen megkülönböztetésre kerülnek a befektetett 
eszközök illetve a forgó eszközök. Kiindulási szempont a befektetett eszközök definíciója: 
azokat az eszközöket, amelyeket a Kft. területén rendeltetésszerűen használva tartósan, 
legalább egy éven túl lehet igénybe venni, befektetett eszközként kell nyilvántartani. Az e 
kritériumnak meg nem felelő eszközöket forgóeszköznek minősíti. 
 
Terv szerinti értékcsökkenést számol el a Társaság a már rendeltetésszerűen használatba vett, 
üzembe helyezett tárgyi eszközök és immateriális javak után. 
 
Terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális jószág, a tárgyi eszköz és a beruházás 
után olyan rendkívüli esetekben, amikor azok rendeltetésüknek megfelelően tovább már nem 
használhatók, megsemmisültek, feleslegessé váltak vagy hiányoznak. Terven felüli 
értékcsökkenés számolható el a tervezett maradványértéket elért eszközöknél is. A terven 
felüli értékcsökkenés elszámolását követően az adott eszközt kivezetésre kerül az 
állományból. 
 Társaság amortizációs politikája szerint az értékcsökkenési leírás a várható használati idő 
függvényében a bruttó, illetve a maradvány értéke alapján lineáris leírási módszerrel történik. 
A maradványértékről az ügyvezető dönt. A tevékenység szokásos, illetve rendkívüli 
minősítésénél a törvényi előírásokat veszi alapul.  
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Az ún. kisösszegű eszközöket a használatba vételkor egy összegben leírja. Terven felüli 
értékcsökkenés elszámolásánál a számviteli törvényben előírtakat tekinti irányadónak. 
 
Az eszközök hiányát, a gondatlanság, vagy másnak felróható okból előálló rongálódás miatti 
értékvesztést egyéb ráfordításként számolja el.  
 
Alkalmazott értékcsökkenési leírás:  immateriális javak 33% 

 ingatlan 2% 
 járművek 20% 
 számítástechnikai eszközök 33% 
 irodagépek 33% 
 irodai berendezések 14,5% 
 100.000,- Ft alatti egyedi értékű egy összegben  

 
Készletnyilvántartás, értékelés 

 
A Társaság készleteiről év közben nyilvántartást nem vezet, azok nagyságrendjét év végén 
tételes leltárral állapítja meg. 
 
Követelések értékelése 

 
Követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értéken értékeli. Belföldi 
követelések a kiszámlázott, a másik fél által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, 
engedménnyel csökkentett, az Áfa-t is tartalmazó összegben kerülnek nyilvántartásba vételre 
és mindaddig ezen az értéken tartjuk nyilván, amíg ki nem egyenlítették, vagy behajthatatlan 
követelésként le nem írható az egyéb ráfordítások között.  
 
Az év végi értékelés során a követeléseket minősíteni kell a realizálhatóság mértéke szerint, a 
behajthatatlanság értékelése során a következő sorrendet kell betartani: 

1. hitelezési veszteségek elszámolása 
2. értékvesztések és visszaírt értékvesztések elszámolása 
3. devizás követelések mérleg fordulónapi átértékelése 

 
 

 
Kötelezettségek értékelése 

 
Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettséget a Társaság a számlázott, a gazdálkodó által 
elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett, az előzetesen felszámított 
ÁFA-t is tartalmazó összegben tartja nyilván és mindaddig, amíg ki nem egyenlítették, vagy 
elengedett kötelezettségként el nem számolható a rendkívüli bevételek között.  
 
 
 
Jelentős összegű hiba meghatározása és kezelésének módja:  
 
Jelentős összegű a hiba, ha feltárásának évében a különböző ellenőrzések során egy adott 
üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő 
értékének együttes összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. 
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2016. január 1. –i Számviteli törvény módosításához kapcsolódó Számviteli Politika 
módosítására is sor került 2016. március 1-i hatállyal.  A Sztv 16. § (4) bekezdése szerint: 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 
elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló 
adatait, a felhasználó döntéseit (a lényegesség elve).  
Jelentős összegű tételek: a bemutatás szempontjából a kiegészítő mellékletben azon tételek 
minősülnek jelentősnek, melyek összege az adott bevétel, költség, ráfordítás 
számlacsoportonkénti értéke az előző beszámolási időszak mérlegfőösszegének 2 %-át 
meghaladja, és az előző évi sajáttőke értékének 10 %-át meghaladja. (A két feltétel együttes 
teljesülése esetén) Ennek alapján a társaság beszámolójának kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a egyéb bevételek és egyéb kötelezettségek, valamint pénzügyi műveletek és 
ráfordítások társasági adóra gyakorolt hatását.  
Amennyiben a beszámolóban bemutatott összevont adatok meghaladják a jelen szabály szerint 
meghatározott értéket, akkor azok részletezett bemutatására a kiegészítő mellékletben kell sort 
keríteni.  
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül a 
bemutatás szempontjából az előző évi összes bevételhez viszonyítva: 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel: az adott évi számviteli nyilvántartásokban 
szereplőbevételek között elszámolt összeg az előző évi összes bevétel 10 %-át elérő, vagy 
meghaladó összegű bevétel tevékenységenkénti főkönyvi kivonat szerint. 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: az adott évi számviteli 
nyilvántartásban szereplő költségek, ráfordítások, amelyek az előző évi összes  bevétel 10%-át  
elérő vagy meghaladó összegű; költség, ráfordítás nemek szerinti,  számlacsoportonként 
összegezett  főkönyvi adatok szerint elszámolt érték. 
 
 
Időbeli elhatárolások  

 
Az üzleti év reális költségeinek (ráfordításainak) és bevételeinek elszámolása, ezen keresztül 
eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés az időbeli elhatárolás. 

 
 Aktív időbeli elhatárolást alkalmaz a Társaság az üzleti év mérlegének fordulónapja 

előtt felmerült, elszámolt olyan összegek elszámolására, amelyek költségként, 
ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az 
olyan gazdálkodót megillető árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a 
mérleg fordulónapja után folynak be, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.  

 
  
 Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt befolyt 

olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulóapja utáni időszak bevételeit képezik, továbbá 
azon mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak 
a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel. 

 
A Társasággal szemben érvényesített mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között 
benyújtott késedelmi kamatigény, kártérítés, bírósági költségek is valamint a visszafizetési 
kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás 
összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek is passzív 
időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérlegben. Ez utóbbiaknál az elhatárolást a 
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költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, 
megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. 
 
A Kft. számlarendje a végzett tevékenység elszámolási számláit teljes-körűen tartalmazza, a 
főkönyvi számlák további bontására a külső adatszolgáltatások és a belső információs igények 
szerint kerül sor. A társaság csak abban az esetben módosítja a számlarendjét, ha olyan 
főkönyvi számla megnyitására kerül sor, amelynek a megnevezéséből nem derül ki 
egyértelműen annak tartalma. 
 
A társaság havonta készít könyvelési zárlatot, negyedévente pedig jelentést. A főkönyvhöz 
kézi úton vezetett analitika keretén belül kapcsolódik a befektetett eszközök nyilvántartása, a 
személyi jövedelem analitika, az adó analitikák, nyilvántartások. 
 
A vevő és szállítók folyószámláinak analitikus nyilvántartását a főkönyvi számlák 
megbontásával vezeti, az érintett partnerekkel egyeztetett módon könyv szerinti értéken 
leltározza. 
A köztartozásokról és a hozzájuk kapcsolódó bér, jövedelem kifizetésekről az adó és TB 
rendeletek által előírt tételes nyilvántartásokat vezeti a társaság. 
 
A társaság a vonatkozó számviteli alapelvekkel összhangban készítette el a 
mérlegbeszámolóját, értékelési eljárásai a megfelelnek az óvatosság elvének, a 
mérlegbeszámoló elkészítése során az alapelvektől egyetlen esetben sem történt eltérés. Az 
értékelési eljárások, módszerek a bázis évvel azonosak, ezért egyetlen mérleg tételnél sem 
szükséges külön indokolás az értékeléssel összefüggésben. 
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II. SPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ FEJEZET 
 
II/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A Kft mérlegében szereplő eszközök összértéke 4 255 eFt, szemben a bázis időszaki 3 909 
eFt-al. Az eszközök összetétele az alábbi számadatokkal jellemezhető: 
 

  Előző év   2018.12.31 
        

Befektetett eszközök összesen 4,89%   14,85% 
Ebből:       
Immateriális javak 0,00%   0,00% 
Tárgyi eszközök 4,89%   14,85% 
Befektetett pénzügyi eszközök 0,00%   0,00% 
Forgóeszközök 95,11%   85,15% 
Ebből:       
Készletek 0,00%   0,00% 
Követelések 2,71%   7,22% 
Értékpapír 0,00%   0,00% 
Pénzeszközök 92,40%   77,93% 
        
Aktív időbeli elhatárolások 0,00%   0,00% 
        
Eszközök összesen 100,00%   100,00% 

 
 
A Kft befektetett eszközeinek nettó értéke a tárgyévben 632 eFt, szemben a bázis évi 191 eFt 
összeggel. Az előző évhez viszonyított állományhoz képest 441 eFt összegű a növekedés.  
 
Az elhasználódási fok az egyes eszközöket érintően eltérő a következők szerint alakul: 
 

Ingatlanok 0,00% 
Műszaki berendezések 100,00% 
Egyéb berendezések 57,15% 
TÁRGYI ESZKÖZÖK 68,99% 
 

 
 

A tárgyévben hasonlóan a bázis évihez kizárólag terv szerinti értékcsökkenési leírás került 
elszámolásra összesen 413 eFt értékben.  
Ebből a beszámolási időszakban kis értékű (100.000,- Ft alatti) eszköz beszerzés 128 eFt-ot 
tesz ki. 
 
A tervszerinti értékcsökkenési eljárás módosítására nem került sor. A társaság a 2018. Évben 
hatályos számviteli törvény szerint a 2018. január 1. után beszerzett tárgyi eszközökre 
maradvány értéket határoz meg, amelyet az egyedi nyilvántartó kartonokon rögzít. A társaság 
a 2018. Évben beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozóan maradványértéket 0 Ft-ban határozta 
meg. 
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A társaság rendelkezésére álló immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának részletező 
adatait az 1.-2. Mellékletek tartalmazzák. 
 
A Kft készletállománnyal sem a beszámolási, sem a bázisidőszakban nem rendelkezett.  
 
A társaság mérlegében a beszámolási időszakban kimutatott követelések 307 e Ft-os összeget 
tesznek ki. Ebből a vevők követelése 300 e Ft, egyéb követelés 0 e Ft, adók 7 e Ft. 
 
A társaságnak zálogjoggal biztosított követelése nincs sem a beszámolási, sem a bázis 
időszakban sem.  

 
A társaságnak értékpapír ügyletei nem voltak ez évben sem. 

 
A Kft mérlegében szereplő aktív időbeli elhatárolás nem volt. 
 
A vállalkozás mérlegében hosszúlejáratú kötelezettséget nem mutat ki.    
 
A rövidlejáratú kötelezettségek beszámolási időszakban meglévő 203 eFt-os összegéből a cég 
szállítói felé fennálló tartozások összege 72 eFt, adófizetési kötelezettség 26 eFt, tulajdonosi 
kölcsön 0 eFt, osztalék fizetési kötelezettség  0 eFt , bér és járulék 105 eFt.  
 
 

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 
  
Megnevezés 2016 2017 
Könyvvezetési díj 0 0 
Rezsi ktg.  0 
Egyéb  0 
Összesen 0 0 
 
 
A mérleg szerinti eredmény levezetése a következő: 
 

Érték: ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 2017. év 2018. év 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1095 333 
Adóalap csökkentő tételek összesen 274 579 
Adóalap növelő tételek összesen 274 438 
ADÓALAP 84 192 
Számított adó 49 17 
Adókedvezmények 0 0 
Különadó 0 0 
FIZETENDŐ ADÓ 49 17 
ADÓZOTT EREDMÉNY 1046 316 
 
A társaságnál a saját tőke összetétele a következő adatokkal szemléltethető: 
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Érték Megoszlás Érték Megoszlás
Jegyzett tőke 3000 80,30% 3000 74,04%
Tőketartalék 0 0,00% 0 0,00%
Eredménytartalék -310 -8,30% 736 18,16%
Lekötött tartalék 0 0,00% 0 0,00%
 Adózott eredmény 1046 28,00% 316 7,80%
Összesen 3736 100,00% 4052 100,00%

Előző év 2018.12.31

 
 
A Kft mérlege alapján a vagyonszerkezet elemzését a 3. számú mellékletben részletezett 
mutatók alapján végeztük el, a likviditási helyzetét bemutató számszaki adatokat az 4. számú 
mellékletben részleteztük.  
 
 
 
 
II/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
A társaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 1 792 eFt-tal csökkent a bázishoz 
viszonyítva, az előző évi 4 201 eFt-al szemben 2 409 eFt értékben realizálódott. Bár az  
ingatlan piac erősödik a társaság árbevétele elsősorban értékbecslésből származik, az ingatlan 
közvetítésből származó árbevétel alacsony. Az árbevétel összetétele a két év között jelentősen 
nem tér el. 
 

Érték: ezer Ft-ban 

Megnevezés 2017.év 2018. év 
Érték % Érték % 

Belföldi értékesítés 4 201 100,00 2 409 100,00 
Export értékesítés   0,00   0,00 
 
Összesen 

 
4 201 

 
100,00 

 
2 409 

 
100,00 

 
Az üzemi eredmény az előző évhez képest lényegesen csökkent. A bázis évi 1095 eFt 
eredménnyel szemben 332 eFt eredményt ért el a vállalkozás. Az üzemi eredmény az 
árbevétel arányában a tárgyévben 13.78 %-os szintet ért el, a bázisévi 26.1 %-os mértékhez 
képest. Az üzemi eredmény csökkenésében az árbevétel csökkenése játszott elsődleges 
szerepet.  
 
Az értékesítés bruttó fedezete a következőképpen alakult:  
 

Érték. Ezer Ft-ban 

  2017.12.31   2018.12.31   
          
Árbevétel 4201 100,00% 2409 100,00% 
Közvetlen költségek 2747 65,39% 1595 66,21% 
          
Bruttó fedezet 1454 34,61% 814 33,79% 

 
 

         

A társaság állami alapjuttatásban nem részesült. 
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A társaság a beszámolási időszakban 333 eFt adózás előtti eredményt realizált a 2017. évi -
1095 eFt-os összeggel szemben.  
 
A Kft jövedelmezőségét érintő főbb mutatókat a 5. számú mellékletben részleteztük. 
 
Az egyszerűsített beszámolóban szereplő anyagjellegű költségek a következőképpen 
részletezhetők költség nemenkénti bontásban: 
 

Érték: ezer Ft-ban 

Megnevezés 2017 2018 
Anyagköltségek 175 278 
Igénybe vett szolgáltatások 1 958 591 
Eladott szolgáltatás 0 0 
Eladott áruk beszerzési értéke   
Egyéb szolgáltatások 37 86 

Összesen 2170 955 
 

 
Az egyszerűsített beszámolóban szereplő személyi jellegű költségek a következőképpen 
részletezhetők költség nemenkénti bontásban: 
 
Megnevezés 2017 

 
2018 

Bérjellegű költségek 483 542 
TB járulék egészségügyi h. 89 92 
Személyi jell. egyéb Ktg 6 6 

Összesen 578 640 
 
 

 
 

III. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A Kft 2017. évben 1 fő átlagos állományi létszám részére 541 eFt munkabért fizetett ki, az 
átlagos jövedelem színvonal 45 100 Ft/fő/hó összegű.  
 
A társaságnál a tisztségviselő a munkabéren felül egyéb díjazásban nem részesült, a 
vállalkozás a tisztségviselőjének nem fizetett sem előleget, sem kölcsönt. 
 
A Kft nem áll részesedési jogviszonyban egyetlen céggel sem, így konszolidációs beszámoló 
készítésére sem kötelezett. 
 
A társaság környezetvédelmi hatósági előírásokat ez évben is betartotta, a jelentési 
kötelezettség nem terheli. Hatósági szankcióra nem került sor.  
 
A társaság környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik, veszélyes 
hulladékot nem termel. A cégnek nincs környezetvédelmi garanciális kötelezettsége. 
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A Kft-nek a tevékenysége jellegéből adódóan garanciális kötelezettsége nincs. 
 
A vállalkozás a tárgyévben sem végzett kutatás - fejlesztési tevékenységet, erre a társasági 
szerződésben meghatározott tevékenység keretén belül nincs is lehetőség. 
 
A vállalkozás a tárgyévben export árbevételt nem realizált, és deviza bevétele nem keletkezett.  
A bázis évben sem volt az export árbevétele a cégnek.  
 
A Kft mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési 
elvek egységesek mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési módszerekben sem történt 
változás. 
 
A Kft. 2017. évben a jegyzett tőkéjét felemelte 3.000 eFt-ra, a jogszabályi kötelezettségnek 
megfelelően. 
 
 
 
Pécs, 2019. április 25. 
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FUNDUS Kft.    1. számú Melléklet 

      

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 

2018.12.31 

      

Megnevezés 
Nyitó állomány 
Január 1.-én 

Tárgyévi 
növekedés 

Tárgyévi 
csökkenés 

 
Átminősítés  

 Záró állomány 
December 31.-én  

IMMATERIÁLIS JAVAK 
            249                   -               249             -                           -      

Vagyoni értékű jogok                 -                                -      

Üzleti vagy cégérték                             -      

Szellemi termékek             249               249                          -      

Kísérleti fejlesztés akt.ért.                             -      

Alapítás-átszerv. akt.ért.                             -      

TÁRGYI ESZKÖZÖK 
         2 741               854          1 557             -                    2 038    

Ingatlanok                 -                                -      

Műszaki berendezések          1 239               128             804                       563    

Egyéb berendezések          1 502               726             753                   1 475    

Tenyészállat                 -                     -                              -      

Beruházások                             -      
Beruházásokra adott 
előlegek                  -                              -      

      
Pécs,  2019. április 24.      
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FUNDUS Kft.  2. számú Melléklet 
      

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának 
alakulása 

 
 

2018.12.31 
   

      

Megnevezés 
Nyitó 

állomány 
Január 1.-én 

Tárgyévi 
növekedés 

Tárgyévi 
csökkenés 

 Átminősítés   Záró állomány 
December 31.-én  

IMMATERIÁLIS JAVAK 
           249                    -                  249                  -                    -       

Vagyoni értékű jogok              -                     -                      -                    -       

Üzleti vagy cégérték                 -                        -       

Szellemi termékek            249                   -                  249                    -       

Kísérleti fejlesztés akt.ért.                      -       

Alapítás-átszerv. akt.ért.                      -       

TÁRGYI ESZKÖZÖK 
        2 550                 413             1 557                  -               1 406    

Ingatlanok              -                          -       

Műszaki berendezések         1 239                 128                804                  563    

Egyéb berendezések         1 311                 285                753                  843    

Tenyészállatok                      -       

Beruházások                      -       
Beruházásokra adott 
előlegek                      -       
      
Pécs,  2019. április 24.      
      
Elhasználódási fok:      
      
Ingatlanok 0,00%     
Műszaki berendezések 100,00%     
Egyéb berendezések 57,15%     
TÁRGYI ESZKÖZÖK 68,99%     
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FUNDUS Kft.  3. számú Melléklet  
    

Vagyoni helyzet elemző mutatói 

2018.12.31 

  Érték: %-ban 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 Bázisindex 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA             
(befektetett eszközök/mérleg főösszeg)   

4,89% 14,85%            303,98     

FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA                         
(forgóeszközök/mérleg főösszeg) 

95,11% 85,15%              89,52     

TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS                     
(tárgyi vagyon/mérleg főösszeg) 

4,89% 14,85%            303,98     

KÉSZLET INTENZITÁS                                  
(készletek/mérleg főösszeg) 

0,00% 0,00%                   -       

KÖVETELÉS INTENZITÁS                             
(Követelések/mérleg főösszeg) 

2,71% 7,22%            266,07     

SAJÁT TŐKE ARÁNYA                                 
(saját tőke/mérleg főösszeg) 

95,57% 95,23%              99,64     

KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA                      
(kötelezettségek/mérleg főösszeg) 

4,43% 4,77%            107,80     

ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉS                           
(árbevétel/mérleg főösszeg) 

107,47% 56,62%              52,68     

SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNY ARÁNYA                                
(saját tőke/jegyzett tőke)) 

124,53% 135,07%            108,46     

FORGÓTŐKE ARÁNYA A SAJÁT 
TŐKÉHEZ   (forgótőke/saját tőke) 

99,52% 89,41%              89,85     

    
    

    
Pécs,  2019. április 24.    
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FUNDUS Kft.  4. számú Melléklet 

    

Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói 

2018.12.31 
  Érték: %-ban 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 Bázisindex 

ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY 
(üzemi eredmény/árbevétel) 

26,07% 13,78%              52,87     

TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  
(adózás előtti eredmény/saját tőke)   

29,31% 8,22%              28,04     

ALAPTŐKE JÖVEDELMEZŐSÉGE (adózott 
nyereség/jegyzett tőke) 

28,00% 7,80%              27,85     

ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/befektetett 
eszközök) 

573,30% 52,69%                9,19     

AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGSZINTJE (összes 
költség/árbevétel) 

73,96% 86,43%            116,86     

    
Pécs,  2019. április 24.    

 
 

FUNDUS Kft.  5. számú Melléklet  
    

Likviditási helyzetet elemző mutatók 
2018.12.31 

    

  Érték: egység-ben 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 Bázisindex 

LIKVIDITÁSI MUTATÓ                                  
(forgóeszközök/kötelezettségek) 

2149,13% 1784,73%                     83,04     

PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS                                 
(likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezett.) 

2087,86% 1633,50%                     78,24     

ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE   %                 
(kötelezettségek/saját tőke) 

4,63% 5,01%                   108,19     

VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY 
ARÁNYA    (vevőállomány/szállítóállomány) 

312,50% 416,67%                   133,33     

    
Pécs,  2019. április 24.    
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FUNDUS Kft.  
6. számú 
Melléklet 

    

Létszám és béradatok alakulása 

2018.12.31 
    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 Bázisindex 

Átlagos statisztikai létszám /fő                     1                         1                   100,00    

Ebből: Fizikai /fő                          -       

          Nem fizikai /fő                     1                         1                   100,00    

Bérköltség (E Ft)                          -       

Ebből: Fizikai       

          Nem fizikai                 483                     542                   112,22    

Személyi jellegű kifizetések (E Ft)                     6                         6                   100,00    

Ebből: Étkezési hozzájárulás (E Ft)                   -                         -                            -       

           Biztosítási költség  (E Ft)                   -                         -                            -       

           Betegszabadság  (E Ft)                   -                         -                            -       

Ebből: Fizikai                    -                         -                            -       

          Nem fizikai                      6                         6                   100,00    

Bérjárulékok (E Ft)                   89                       92                   103,37    

Szociális hozzájárulás                   82                       76                     92,68    

Ebből: Fizikai                           -       
          Nem fizikai                    82                       76                     92,68    

Szakképzési hozzájárulás (E Ft)                     7                         8                   114,29    

Ebből: Fizikai                           -       
          Nem fizikai                      7                         8                   114,29    

Egészségügyi hozzájárulás                       8                          -       

Vezetők részére fizetett tiszteletdíj                    -                          -                            -       

Ebből: ügyvezető                   -                         -                            -       
           tagok                   -                         -                            -       

    
Pécs,  2019. április 24.    
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FUNDUS Kft.   7. számú Melléklet  
       

Saját tőke változás    
   

2018.12.31    
   

       

Saját tőke változás 
2017. évi 
közzétett 

beszámoló 

nyitó 
átrendezés 
Számviteli 

törvény 
változása 

miatt 

2018. évi nyitó 
állomány 

évközi 
csökkenés 

évközi 
növekedés 

2018. évi 
záró 

Jegyzett tőke 3 000    3 000    0  3 000 
Jegyzett, de be nem fizetett 
tőke     0      0 
Tőketartalék     0      0 
Eredménytartalék -310    -310  0  1 046  736 
Lekötött tartalék     0      0 
Értékelési tartalék     0      0 
Adózott eredmény   0  1 046  1 046  316  316 
Mérleg szerinti eredmény 1 046  0          

Saját tőke összesen 3 736  0  3 736  1 046  1 362  4 052 

       
       
Pécs,  2019. április 24.       

 
 


