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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó ülésére 
A Halasi Városgazda Zrt. 2018. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 

részére a felmentvény megadása tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója elkészíttette, majd jóváhagyásra a Képviselő-testület elé 
terjesztette a társaság 2018. évi éves beszámolóját.  
 
A beszámoló szerint a társaság 396.605 eFt nettó árbevétel mellett, 12.715 eFt eredménnyel 
(nyereség) zárta a gazdasági évet.  
 
A könyvvizsgáló a beszámolóhoz könyvvizsgálói jelentést adott ki.  
  
A Halasi Városgazda Zrt. hatályos alapító okirata előírja, hogy a társaság legfőbb szerve évente 
értékelje a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkáját és határozzon a részükre 
megadható felmentvény tárgyában a beszámoló elfogadásával egyidejűleg. 
 
A Halasi Városgazda Zrt. vezetését a képviselő testület 2011. június 01.napjától kezdődően 
átalakította, Molnár Ferencet bízta meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával. A vezérigazgató 
részére szükséges döntést hozni a felmentvény megadásáról. 
 
Mivel a vezető tisztségviselő munkáját köteles volt a 2018-as gazdasági évben is a gazdasági 
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezni, ezért javaslom részére a 
felmentvény megadását.  
 

Határozati javaslat:  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2018. 
évi éves beszámolóját 396.605 eFt nettó árbevétel mellett, 12.715 eFt eredménnyel 
(nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba 
helyezi. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 
Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy 
Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2018. évben munkáját a gazdasági 
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 
3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 
 

Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 
Határozatról értesül:   Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 
    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 

 
Kiskunhalas, 2019. május 27. 
 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
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L Altalúnos rész

Yl. A vóllalkozds bemutatúsa

1. A cég elnevezése:

2. A cég rövidtett elnevezése;

3. A cég székhelye:
4. A cégtelephelye:
5, A cégfióktelepe:
6. A cég alapításának éve:

7. A cégfőtevékenysége:
8. A cég jeglzett tőkéje:
9. A társaságtagia:

A

HALAS I uÁ nos e,qz n,4 z nr.

20 1 8. évi BESZÁMoLÓtÁnoz

Név:
Cím:
KépviseIője:

Halasi városgazda Beruhúzó szolgúlíató és
Vugyonkezelő
Z ártkö rűen Műkö dő Rés zv énytdrs us tíg
HALASI VÁROSGAZDA ZRT.
6400 Kiskunhalas, Bem u,1.

2007
Sujút tulajdonú, bérell ingatlan bérbeadása,üzemeltetése

100 000 000 Ft

kiskunhalas vdros
Önkormúnyzata
6400 Kiskunhalas, Hősök íere l.
Fülöp Róbert polgúrmester

1 0. A társaság tagjainak törzsbetétei Pénzneme: HUF
Kiskunhalas Vúros Önkormányzata 100 000 000 Fí

ósszetétele az alábbi:
Részvény típusa Osszes

Darab l Nararu*
Td rgy év b e n ki b o csútott

Darab l Navarter
Elsőbbsési 500 l 200 00( 0l

] ]. A társaság fő tevékenységi kóre;

68.20 Sajút tulujdonú, bérelí ingaílan bérbeaddsu, üzemelíetése
3 5. 3 0 Gőzellúíús lég kondícionóIús (2 0 1 2,09. 0 1. napjától)

A társaság a tevékenységekvégzéséhez szülrséges valamennyi engedéllyel rendelkezik,

12. A Társaság ügnezetése, képviseletére és cégjeglzésre:
A v ezérig azg aíó j o g o sult
A Túrsasóg vezérigazgatója: Molnúr Ferenc

szüL : B ács almús, 1 9 6 1. 0 8. 2 2.
anyj a n eve : H o rv díh Esaler)

]3. A társaság legfőbb szerve: KözgyűIés.

A közgyűlés a Tdrsusúg minden ügyében jogosult dönteni,
14. A társasdg dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok g,,akorlója,

Mo lnúr Ferenc vezériga1gaíó
1 5. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideigfolytatja.

]6. Á számviteli tönényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szül<ség, A számviteli alapelvek
ét'vénYesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához,

león az alábbiak:
Név Székhely

Halasthermál Kft. 6400 Kiskunhalas, I{ag,, Sz. I u. ],

A kapcsolt vállalkozás tőkeösszetétele.

Név Saját tőke Jeg,;zett tőke
Ádózott
eredménv

Részesedési
aránv

Halasthermál Kft. 44 563 eFl l2 000 eFt 14 608 eFt 100,00%

17. Á



I/2. A számviteli poliíika főbb vondsai

A beszdmolúsi kötelezettségg el kapcsolatos döníések
A számviteli töt,vényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki Qz adottságainlcnak,
körülményeinknek leginkább megfelelő, a tórvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli
politikánkat.

Á számviteli politikánk a beszámolási kótelezettsége, a yalós vagloni, pénzügti és jóvedelmi helyzetről készülő beszámolót
helyezi előtérbe. A tarvény céljakent a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító
alapelveket, szab ályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1, A beszámolási forma:
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján laiszített beszámolója:

, Eves beszómoló, amelynek tagolósa megfelel a számviteli tórvényben foglaltaknak.
, A mérleg "A" vúlíozaíban késxülí, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
, Az eredmény-kimuíatús u ; Összköltség eljtírússal kés zült, for máj a : " A" vtílto zut.
, tittérés más formájú beszámolóra csak a törllényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kancsolatos időpontok:
, az üzleti év megeglezik a naptári éwel,
, a mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
, a mérlegkészílés időpontja: 2019. mdjus 24.

Ez az időpont, ameddig a gazdasági eseményeket Jig,lelembe vettük.

3. A beszámoló készítése, aláírása:
, A beszámoló nyelve: Maglar
, Aláíró: Molnár Ferenc vezérigazgató

4. A könwvezetés módja és a körytvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszkózókről és azok forrásairól, továbbá a gazdasógi
művelete]rről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogl az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a
valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló kazzététele:

A kazzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló eg,l példányát elektronikus űrlappal együíí a
céginformációs szolgdlaínak hibútlanul megküldi a kormúnyzati portál úíjún.

6. A számviteli alapelvek érvérylesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az
összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az eg,,edi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a
tartalom elsődlegessége aformával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti ev megfelelő adatával,

8. A számviteli rendért felelős szeméhl
A könyvviteli szolgáltatásokvezetéséértfelelős személy neve: Turán Istvánné

nyilvántartási száma: 11 18688l

9. Könywizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejeglzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálóijelentést adott ki.
A könyvvizsgálatértfizetett díj éves összege: 1800 E/Ft

Kamarai tagsági
A könyvvizsgáló neve; Rózsáné Takács Szilvia szám:005982



Az eszközök és forrúsok besorolúsának és éttékelésének szemoontiai

1. Az eszközök besorolásának szemponüai;

A Társaság a Számviteli tórvény előírása szerint a be_fektetett eszközök kózé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
íevékenységet tartósan legalább egl éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor eg,ledi besorolás, a mérlegkészítés soránfelülvizsgálat,

2. A íorrások besorolásának szempontiai:

A Társaság a Szt előírása szerint a sa.iát.forrásokat a tulajdonosok általvéglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott
eredményből hagyott összegek kepezik, idegen _forrásokat a kijlső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági
társaságoktól, magánszemélyektől) egl évet meghaladó, vag/ eg/ even beltili fizetési határidő mellett kapott pénzeszkóz,
termékszállítás, szolgáltatás, vagt eg,,éb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:
a) A bekerülési érték.
, az eszközókvételekor a tényleges beszerzési ár, valamint afelhasználásig közvetlenülfelmerülő kiadások;
, nem pénzbeli betétként való ánáelekor a létesítő okiratban, vag,l annak módosításában megjelölt érték;
, saját előállításkor a kömetlen kal*égek;
, térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő köry,v szerinti összeg, maximum a piaci érték;
, ajándékba kapott, hag,latékként ánett, tabbletként fellelt eszkózök esetében a piaci érték;
, speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egles változaíai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
, a tervezett écs. leírás elszómolásának alapja az immaíeriális javak és a tárg,,i eszközök aktiválási értéke;
, aktiválás napjától egledileg, neg,ledthlente, a teruezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
, a Társaság a kisértékű eg,,edi beszerzési, előőllítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egl összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása;
akkor számolunk el, ha az eszközök könyu szeriníi értéke taríósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
magasabb, mint avizsgált eszköz piaci értéke, yalamint, ha az eszköz a tevékenységváltozása miattfeleslegessévólt,, megrongdlódott;

' kedvezőfordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszqírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
, a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
, a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;

a kilfaldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele a választott hitelintézet devizavételi és, deyiza eladási órfolyamából számított átlagárfolyam alapján történik.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre
a) Aktív időbeli elhatárolások
' Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakravonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. 26 661 E/Ft
, Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. 1.242 E/Ft
' A véglegesen ánállalt, de a mérlegforduló napig pénzüglileg nem rendezett tartozás- ánállalás összege. 0 eFt, Tabbletkatelezettségek (pl,; váltótartozás kamaía) miatti összegek, 0 eFí

b) Passzív időbeli elhatárolás
Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő ev bevételét képezik. 0 eFí
Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérlegfordúlónapja után merülnekfel
, 208 e/Fí
A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azokjárulékai, 0 eFt
A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja kózött ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. 0 eFt
KÖltségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítássat még nem ellentételezett összege,

, Rendkívüli bevételként elszámolí halasztott bevételek. 0 eFr



il. speciíikus rész a mérleghez kapcsolódóan

ul Az ímmateriúlis javuk és a túryyi eszközök értékének alakulús
A beszdmoldsi időszakban beszerzett tárg,,i eszközök marqdéktalanul aktiválva lettek, beruházásokra adott előlegek a
mérlegben nem szerepelnek.

ImmateriúIis javak és tdrgyí eszközök brutíó éríékének, halmozotl értékcsökkenésének

és neűó értékénekvóltozúsa 2018. evben

Az immateriális javak és a tárgli eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszómolása a szómviteli politikaban
rögzített elvek és mértékek szerint történt.
Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámoldsi módjában változdst eredményezett
volna.

A befektetett eszközökterületén értékhelyesbítést nem számoltunk el. .

adatok e Ft-ban

Nyiű
árték

Növi]íE
dés

Csö;klre|;
:',;:nés Záió

Nyiió
étték

,:Nwálredés
e.,Sö.kk4.

::::::::#i:::.:| :,:Záró', :,Tér:l,

szériiti
T.6:rüen

híAtrüíl

A lapítás-áíszerllezé s akíiválí értéke 0

K isérleti fe.i le szté s aktivált értéke 0

Vagoni értékű jogok 2l: 21: 136 J4 l70

szellemi termék I 57: 246 ] 82, l 433 138 l 571 25(

Uzleti vagt cégérték 0

Immateriális j avalva adoft előle gek 0

Imm ate ri ál i s j av ak é r té l;he lyes b íté s e 0

K is ér té kű immater iáli s j av ak 0

IMMÁTENA,LI§,JA,VÁK IF,B, 2,4t 2:03 1'5.69 1 741 29:

Ingatlanok és a kapcsolódó vagloni értékűjogok 62 38\ 50 00( 1 l2 38! l7 l41 ]861 19 002 93 38t

Műszaki berendezések, gépek, j árművek 51 82( 5 40( 57 22t 25 ZJ1 6 624 31 855 25 371

E glé b be rendezé sek, fe lszerelések, j árművek 13 86: 2 99( 2 ]32 I4 71é 7609 1530 632 8 506 6 21:

Tenyészállatok 0

B e ruház ás ok, fe hii ításo k 215 lj 33t 15 48i 0 15 48i

Be ruházás olcra adott eI őIe gek 0

Tárq)i e szközö k érté khelveshíté,re 0

Használatba vételkor eg) összegben elsz. écs

rÁacrt aszröilóx I30 22i 7l 72'l 2 I32 I99,821 49 98} tr0:0I'3 63,: 59 363. 125 75i



II/2 Pénzeszközök bemutgíása
A pénzeszközök mérlegfordulónapi értékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Főkönyvi
hiuaihazós A téíéI,mé§hevezése Értéli

,1,ormí
a b c

381 l
3 841

3842

3843

3844

3846

3848

3849

Pénztár

E l szá n ol ás i b et étszá m l a

Elszán olási betét szá m la

E l számol ás i betétszám la

Elszámo l ás i bet étszám la

Elszámo l ás i betétszám l a

Elszámolás i b etétszámla

E l sza m o l ás i b erá s zám l a

1 013 326 Ft

l 129 118,56 Ft

] 774 428,31 Ft

10 230 Ft

16 933 Fl

2 466 696 Ft

18 591 123 Ft

59 000 939 Ft

. , :' :, , '84,3.0.3,093;87,

összrsaN: Fl
Mérleg éríék: 84 303 e F;

II/3 Követelések és köíelezetíségek bemutaídsa

Á követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő
melléklet ]. és 2. sz. melléklete szemlélteti.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből eg,l even belül esedékes: 0 eFt

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre, sem meghatározásra.
A beszámolósi időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre sem a tárgl ,év, sem az eredménytartalék terhére.

Ia4 A pénzügyi vagyoni helyzet bemututúsa
A pénzüg,,i vagloni helyzet mutatóit az 3, sz, melléklet szemlélteti,

In, speciíikus rész az eredménv-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően afő tevékenységbőlfakadt.

9I-92 B elföldi é rtékes ítés nettó
drbevéíele

Export értékbsítés

'.', 
n ett a. úi b ev' ő el é

E r1 é ké§t és rc aió ail ey é t e I é
összesen

9 I Ingatlanok bérbeadása,
üzemeltetése I93 826 eFt l93 826 eFt

92 Kanetített
t áv hő sz o l sáltat ás ok b ev ét ele

I85 424 eFt ]85 424 eFt

9 2 Kö n et ített s z ol gált atás o k
b ev étel e (v íz, gáz, kö z a s kt s)

l7 395 eFt l7 395 eFt

összesen értékesítés nettó
úrbevéíele: 396 605 eFt 396 605 bFt



9ő EfiI,éb,.b..éié.tblek Egyéb bevételek összes€h

Ert. imm at j av ak, tár g,,i
eszkózök bevétele 10 602 eFt I0 602 eFt

követelések visszaírt
értékvesztése 25 eFt 25 eFt

O nkorm árryz att ó l kap ott
támosatás 235 000 eFt 2j5 000 eFt

Allami költségvetésb ől
kapott
támogatás (Munkaügli
Közp.)

789 eFt 789 eFt

Allami tdmogatás
távhőszolsóltatáshoz 97 557 eFt 97 557 eFl

Esvéb bevételek 12 511 eFt 12 51 ] eFt

Összesen egyéb bevételek: !§S,,{ ;|.!Pl:: 356..484,eFí

A beszámolási időszakban az eqvéb bevételek értéke az alábbiakból teslődött össze

Az anvagiellegű ráfordítasok értéke összesen:

Az igénvbevett szolpáltatós ok költségeinek összetétele :

melyből: 5l Elszámolt anyagok költsége: 92 81] eFt

5 2 I gényb ev ett s z olgóltatás o k költs é ge : l80 362 eFt

53 EgÉb szolgáltatások kaltségei: 8 219 eFl

8 1 Könetített szolgáltatás ok értéke : 204 210 eFt

Osszesen: 485 601 eFr

Bérleti díiak l3 747eF
Hírdetés, r ekl ám, pr op aganda 598eF,
Oktatás és továbbképzés ktg-ei 485 eFt
Utazási és kikaldetési ktg. I 409eF
Kó rrynv iz s gál ó i s z o l g. kt s- e 900eF
Ügnédi díj 2 896eFi
Kifizető TB jelentés sz 3 30eF,
Távhőrendszer üzemeltetés ének kalts égei 0eF,
E gtéb, igényb ev ett sz ol g. h g- ei 154 769eF
Postqi szolg.ktgei l 101eFi
Tel ekommunikáci ó s sz ol g. Ktg- ei 3 1j8eF
S z a kkö nyl e k,f o ly ó ir at o k 5 57 eF,

Tagsdgi díjak 432eFi
0sszesen: I'80 3ő2,éFl

Az egléb ráfordítdsok értékének összetétele:

késedelmi kamatok, kerekítés ek 137 e F,
Ktg.vetéss el, Onkormónyzattal elsz. adók, illetékek 4 660 eF,
Követelések leírt összege 7 774 eF,
Kiilöníele egéb r áíor dítás ok l4 246 eF,
ossieséni 26 817,e'Fl



érté kc s ö kkenés i l eír ás b emutatás a

z összes elszámolt tet vszerinti értékcsökkenés

lyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti
l0]87 eFt

ilatbavételkor erv összepben elszámolt écs: 2 754

Terll szerinti leírás lineárisan

U. Táiékoztató rész

IV/l.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét az alábbi táblázat tartalmazza

Iv|2. A vezeíő tisztségviselők dltal a beszúmolúsi ittőszakban felvett jdrandósóg, nekikfolyósított
előIegek

A yezet ő tiszts égv isel ők felvett j árandós ága a tiszteletdíj akb ól
áll:
A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege

2 023 eFt
0 eFt

' Túí$,i eszközök , ::

íerv szeriníi Iinedris értékcsökkenése
Nyító
'fuFt}

yönékedés
(bFtl',,,.

csökkenés
(eFil"

AtsotolúS
kFt)

Zúró
fuFi

vasvoni értékű iosok 136 31 17(
Szofner l 43: l38 L 1 57]
Epület. épületrészek 5 69( 654 6 35(
Esvéb éoítménvek l1 14: 1 207 (, l2 65,
Term el ő sép ek. b er endez és ek 25 23l 6 624 L 25 231
Ewéb iárművek I25,, l67 63, 78é
Irodai, isazsatási berendezések 6355: l 363 7 7]ő

Összesen 51 55í Ia,I87 63: 61 10q

A tdrg!évi munkaváIlalói létszúm, bér bemuíatása
Lűsztim Bérköltsés járulék

4 statisztikai állományi létszám: 70 fi l71768 eFt 36 406 eFl
zbből: fizikai 4q fi 1 1 5520 eF 27090 eF,

szellemi 21 fi 51239 eF 8739 eF
Tis z te let díi ak. me sb íz ás i d.íi ak 13 fő 2009 eF 406 eFt
4lt,fog.iárulék 171 eF

osszes bérköltsép:
l71768,

:,.,eFt

Osszes
iárulék: 36406 eFt

Főkönyvi
szdm Személyi,jelleg ű költségnem megievezése Egyenleg

5 510
552 l
5 522
559

5 591

5 592

Betegszabadság
Reprezentációs ktg.

Foglalkozás-eü szolg.
Eg,,éb személyi jellegű kifizetés
Ut az ás i kOlt s é g tér ít é s (munkab aj ár á s)

Természetb eni j uttatás

] 578 eF,

217 eF,

324 eF,

1 971 eF,
582 eF,

]79 eFt
Osszes SieméIyí
iellegíí:" 4,854 eFt



IV/3. A mérlegben meg nem jelenő köíelezettségekrőI
A beszámolósi időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne kerültvolna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A sajúí tőke ulakulúsónak bemutaíúsa
A saját tőke elemeinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Tőkeelem Niittís Növek.édés csökkeaés Atkönuielés Zúrős
Jeglzett tőke l00 000 100 000

Jeg,lzett, be nen fiz,tőke
Tőketartalék 24 487 21 487

Eredménytartalék 11 808 12 7l5 ll 587

Lekatatt furtalék 12 000 12 000

Ertékelési tartalék

Mérleg szerinti
eredmény 221 12 715 12 715 l2 7l5

Saitit,íőke |124 900 12 7is l37 ó15

A tulajdonosok ajeglzett tőket teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztaléknem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A Halasi Városgazda Zrt. köteles olyan számviteli szétváIasztási szabályokat kidolgozni, és az
egyes tevékenységeire, olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely bíztosítla az egyes
tevékenységek átláthatőságár és a diszkrimináció mentességet,kizárja a keresztfinaíszftozást és
a versenytorzításí.
A Halasi Varosgazda Zrt fő tevékenysé ge 2012.08.31. napjáig a saJát, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése volt.
20l2,09.0l.napjátó1 az előző távhőszolgáItatő és termelő társaságtól átvette a távhő
szolgáItatásitevékenységet a Kiskunhalas város közigazgatási hatérain belül, a
távhőszolgáItatásba bekapcsolt. A Halasi Városgazda Zrt. a Tszt.3-§ q pontja szerinti távhő
szolgáItatási tevékenys é get vé gez,
A távhő termeléssel külön gazdaságí társaságot bízott meg a tulajdonos, Kiskunhalas Város
Önkormányzata.
A tevékenységek közötti széNálasztást - bevételek, ráfordítások, befektetett eszközök, fonások
b o ntás b an - a követke ző táblánat tartaIm:azza.



2018. év
adatok e Ft-

ban

BEvÉTELEK nÁronoírÁsoK szÁMvlTELl szÉTvÁLAszTAsA

Bevétel aránya: tO0,00% 37,58Yo 47,34% L5,08%

A tétel megnevezése Társaság
összesen

Hőszolgál-
tatás

Város-
üzemeltetés

Vagyon-
gazdálkodás

Felosztandó
közvetett
költsépek

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 396 605 t85 424 L08242 102 939
02, Exportértékesítés nettó árbevétele 0
!. Értékesítés nettó árbevétele í01+02) 396 605 18s 424 LOBz42 102 939 0
03. Saját termelésű készletek á llomá nwáltozása 0
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0
Il. Aktivált saját teljesítménvek értéke (03+04l 0 0 0 0 0
lll. E8yéb bevételek 356 484 97 557 248 300 L0 627
05. Anyagköltség közvetlen 92 810 t477o 6t709 t4 73t 2200

Any q g költs é q közvetett fe l osztott 827 7 o42 332
06. lgénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen 180 362 10 580 IAt 507 6 769 21 506

lgénybe vett szolqóltatósok értéke közvetett felosztott 8 081 10 182 3243
07. Eevéb szoleáltatások értéke közvetlen 82L9 3 988 1 453 l22 2656

Egyéb szolgóltatósok értéke közvetett felosztott 998 t257 40í
08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 0 0
09, Eladott ( kozvetített) szoIeá ltatások értéke 2042I0 186 843 t7 367
lV. Anyagiellegű ráfordítások (05+06+07+08+09l 485 601 226o87 2L7 Lso 42364 26362
10, Bérköltség közvetlen 17t 768 ?4 660 91 452 26 502 29 754

B é rkölts é q közvetett f e l osztott 10 955 13 803 4 396
17. Személyi jellegű egyéb kifizetési közvetlen 4 854 L34 2 462 113 2 t45

személyi jellegű eqvéb kifizetések közvetett felosztatt 806 1 016 323
t2, Bérjáru lékok közvetlen 36 4o7 4 443 t7 2I7 5 008 9 739

B é rj ó ru l é kok közvetett f e l os ztott 3 660 4 6II I 469
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 2I3029 44 657 130 560 37 8t2 41 038
Vl. Értékcsökkenési leírás közvetlen kts. L294L 60 9 088 3793 0

Értékcsökkenési leírás közvetett ktq, 0 0 0 0
Vll, Egyéb ráfordítások közvetlen 26a77 t l97 9 673 13 665 2282

Egyéb róford ítások közvetett 857 1 080 344 0

A,
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (l+rlir l l-nl-r,'-
Vl-Vll) L47o1, Lo L22 -11 009 15 588 -69 682

13. Kapott (járó) osztalék, részesedés 0
ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 0

t4. Részesedések értékesítésének árfolvamnveresése 0
ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 0

15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyer. 0
ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 0

1b.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek 74 5 7 2 1,4

ebből: Kapcsolt Vállalkozástól kapott 0
L7 Pénzügyi műveletek egvéb bevételei 0
Vlll. Pénzügyi műveletek bevételei ( 13+14+15+16+17) L4 5 7 2 L4
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolvamvesztesége 0

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0
19. Fizetendő kamatok és kamatjelleeű ráfordítások 0

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0
20, Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 0
21,. Pénzügyi műveletek egvéb ráfordításai 0
lx. Pénzügyi műveletek ráfordításai í18+19+20+21) 0 o 0 0 0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (Vll1-1X) t4 5 7 2 74
c. Adózás előtti eredménv (A+B) L47I5 10 128 _11 003 15 590 -69 668
xll, Adófizetési kötelezettsée 2 000 2 00o

Aűfi z eté si köte l ez etts é g kö zvetett f e l osztott 752 947 302
D. Adózott eredménv (C-Xl|) t27t5 9 376 -11 949 15 288 -7l668
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EszKözöK (AKríVÁK) sáMVFEu szÉWÁtAszrÁSA 2018. év adatok eFt-ban
Bevétel aránya: t00,oo% 37,58% 47,34% L5,o8%

A tétel megnevezése Társaság
összesen

Hő§zolgáltatás Váro§-
üzemeltetés

Vagyon-
gazdálkodás

A. Befektetett eszközök 146 809 272 6ts7t 84 966
l. lmmateriális javak 292 113 76 103

1. Alapítás-átszervezés aktíVált értékre 0
z, Kisérleti fejlesztés aktiVá lt értéke 0
3. Vagyoni értékű jogok 273 713 76 84

4. szellemitermékek 19 19
q uzleti vaev céeérték 0
6, lmmateriáli5 javakra adott előlegek 0
7. lmmateriális javak értékhelyesbítése 0
ll. Tárgyi eszközök t40 457 t59 51 495 78 803
7 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 93 386 34zLo 59 t77
2. Műszaki berendezések, cépek, járművek 25 37I 25 371
? Egyéb berendezések, felszerelések, jűrművek 62I3 159 I9r4 4 139
4. Egyéb tartós részesedés 0
5. Beruházások, felújítások 15 487 15 487

6. Beruházásokra adott előlegek 0
7. Tá rgyi eszközök értékhelyesbítése 0
lll, Befektetett pénzügvi eszközök 6 060 0 0 5 060
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 6 060 6 060
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd. részes, visz-ban álló váll-ban 0
5. Egyéb tartós részesedés 0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részes, visz-ban álló váll-ban o
7, Egyéb tartósan adott kölcsön 0
8 Tartós hitelvi5zonW megtestesítő értékpapír o
q Befektetett pénzügyi eszközök értékhelvesbítése 0
10, Befektetett pénzügvi eszközök értékelési külön bözete 0
B. Forgóeszközök 199 978 L24sBt 49 353 26 033
l, készletek Lt737 0 Io92 10 645
1. Anyagok L092 t092
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 10 645 10 645
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0

késztermékek 0
5. Áruk 0
6. Készletre adott előlegek 0
ll, követelések 103 938 92 903 8 359 2 676
l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 62267 57 475 3 635 1 158
2. KöVetelések kapcsolt vállalkozással szemben o
3. KöVetelések jelentős tulajd. részes. visz-ban álló váll-ban 0
4. Követelések egyéb részes. visz-ban álló váll-al sz. 0
5. váltókövetelések 0
6. Egyéb követelések 41 658 35 429 4 724 1 505
7. követelések értékelési kü lönbözete 0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0
lll. Ertékpapírok 0 0 0 0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0
2. Jelentős tulajdoni részesedés 0
3, Egyéb részesedés 0
4. Saját részvények, saját üzletrészek 0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0
6. Ertékpapírok értékelési különbözete 0
lV. pénzeszközók 84 303 31 678 39 912 L27t3
1. pénztár, csekkek 1 013 381 480 153
2, Bankbetétek 83 290 3t 297 39 433 12 560
c. Aktív időbeli elhatárolások 27 903 10 485 13 210 4 208
L. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 26 66L 10 018 72622 4o20
2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása I242 467 588 L87
3. Halasztott ráfordítások 0
Eszközök (Aktívák) összesen: 374 690 135 338 t24 t45 tls 2o7

Lt



FoRRÁsoK (pAsszívÁK) szÁMvlTELl szÉTvÁLAszTÁsn zora. év adatok eFt-ban

Bevétel aránya: t00,00% 37,58% 47,34Yo L5,08%o

A tétel megnevezése
Társaság
összesen

Hőszolgál-
tatás

Város-
üzemeltetés

Vagyon-
gazdálkodás

D. Saját tőke 137 615 s7 298 -77a 81 035
!. JEGYZETT TOKE 100 000 37 s76 47 344 15 080

Ebből: visszavásá rolt tu laidoni részesedés névértéken 0
ll. Jesvzett, de més be nem fizetett tőke í-| 0
lll. TÓKETARTAIÉK 24 487 24 487
lV. EREDMÉNYTARTAIÉK -11 587 10 346 -36 113 14 180

V. Lekötött tartalék 12 000 12 000
Vl. Értékelési tartalék 0

Vll, Adózott eredmény 127t5 9 376 -tt949 15 288
E. céltartalékok 0 0 0 0

1. céltartalék a várható kötelezettségekre 0
2. cé|ta rta lék a iövőbeni költséeekre 0
3. Egyéb céltartalék 0
F. Kötelezettségek 236867 77 96L L24765 34t4t

Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) 0 0 0 0
7 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-al szemben 0

2. Hátrasorolt kötelezettsések ielentős tulaid. visz-ba n lévő váll-ba n 0

3. Hátrasorolt kötelezettsések eevéb r.visz-ban lévő v.sz. 0

4. Hátrasorolt kötelezettsések eevéb sazd-al sz. 0

ll. Hosszú leiáratú kötelezettsések 0 0 0 0
1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0

2. Átvá ltoztatható kötvények 0
3. Tartozások köwénvkibocsátásból 0
4. Beruházási és feilesztési hitelek 0

5. Eevéb hosszú leiáratú hitelek 0
6. Ta rtós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0
7. Tartós kötelezettsések ielentős tulaid. részes. visz-ban lévő v.sz. 0
8. Tartó§ kötelezettséeek egyéb részesedési viszonvban lévő váll-ban 0
9. Egvéb hosszú leiáratú kötelezettsések 0
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 236a67 77 96L L24765 34 l41
7. Rövid leiáratú kölcsönök 0

- ebből: az átváltoztatható kötvények 0
2. RöVid lejáratú hitelek 0
3. vevőktől kapott előleeek 10 196 10 196
4. Kötelezettségek á ruszállításból és szoleáltatásbó| (szállítók) 169 809 56 595 97 844 15 370
5, vá ltóta rtozások 0
6. Rövid lejáratú kötelezettsések kapcsolt váll-al szemben 0
7. Rövid leiáratú kötelezettsések ielentős tulaid. visz-ban lévő váll-ban 0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r. visz-ban lévő v.sz. 0
9, Egyéb rövid leiáratú kötelezettséeek 56 862 2L366 26927 8 575
10. Kötelezettségek értékelési kü lönbözete 0
11. származékos ügvletek negatív értékelési különbözete 0
G. passzív időbeli elhatárolások 208 78 98 31
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 208 78 98 31
3. Halasztott bevételek 0

szétválasztási különbözet 0
Források (PASSzíVÁK) összesen: 374 690 1,35 338 í24 145 1!52o7

t2



IV/6. A tdrsasúgi adó kiszúmítúsa.

.

Adózás előtti eredmény 3 97B.:,éF1

Társasási adóalapot növelő tételek 32 798 eF,

Társ as ági adó alap ot cs ökkentő tételek 25 ja:6,,é,F,

Társasági adóalap 14 71S,,'éFi

Minimum társasáRi adó alap 22 207 eF,

Adókedvezmények

$ffiüllüluJiffi §\}il:i|.i:t
§,\\l:1:S

? li lB§#fs*#f§fiBffililllll l

ffi§ffi\ ! üuü

IV/7. VeszéIJles huUadékkal való gazddlkodós.
Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelőenjár el,

V. Egyéb kiegészííések.

V/I. Hitel állomány alakulásának ismertetése.
A tárglévben a társaságnak hitelállománya nincs.

V/2. Jelent őseb b összegű szerz ődés es kötelezetts égek ismertetés e.

A Halasi- T Kft-vel megkötött hővásárlási szerződésünk evi legfeljebb 50 000 GJ hőteljesítmény lekotésével
b izt osítj a hősz olgáltatás i tevékenységünk fenntarthatós ágát.

V/3. Fejlesztési kiqdások részletezése.

Kiskunhala, Majsa u. 23. 6014 hrsz-i ingatlan (telephely) 50 000 e/Ft
1 db CAT 236 gépvásárlása 2 700 e/Ft
3 db FIAT DUBLO vásárlás 1 971 e/Ft

Kiskunhalas, 2019. mújus 24.
FlAl,ASl \',\R(lS( iAZt)Á Zlt

e;1()0 KitkrIrll:,i:r-, i{,,ll] i,, ],

Képviseletre j ogosult személy aláírása
Mellékletek:

1, Követelések leltára
2. Kötelezettségekleltára
3. Mutatók
4. Cash-Flow
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sz.melléklet

Követelések IeItára

Készült a

HALAst VÁRosGAzDA zRT.

20 18. éví beszómolójá hoz

Főkönyvi
hivatkozás A tétel megnevezése

Érték
Forint

a b c

311

36t2

362

364

365

3694

46L

464to

464

454I

477

Belföldi követelések (forintba n)

Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám. rövid lej kölcsön)

Távhőszolgá ltatás tá mogatása

Rövid lejáratú pénzügyi kölcsön kamat

Egyéb címen kapott követelések

Áthúzódó tételek ÁrR követetése

Társasági adó elszámolás

EHO teljesítése

lnnovációs j.

szá llítói túlfizetések

TB ellátás

62267 000 Ft

21,3 675 Ft

28 506 772 Ft

L3 427 Ft

49 320 Ft

11 504 875 Ft

38 000 Ft

66 353 Ft

548 932 Ft

5 040 Ft

723750 Ft

összeseu
Mérleg érték

103 937 t44Ft
103 938 eFt

1,4



2. sz. melléklet

köte|ezettségek le!tá ra
Készült a

HALAst VÁRosGAzDA zRT.
2018, évi beszámolójőhoz

Rövid lejáratú köteIezettségek
Főkönyvi

hivatkozás A tétel megnevezése
Érték
Forint

a b c

453

454t

31,1,

3895

38981

38982

4629

463716

46405

46474

46415

467

4695

4711,

472

4731,1,

473I2

4742

479t

4795

4796

Vevőktő| kapott előlegek

Belföldi szállítók

Egyéb kötelezettségek:

vevői túlfizetés

Átvezetési kaució

Átvezetési lakbér

Átvezetési Közös költség

Személyi jövedeIemadó kötelezettség

Al ka lmi fogla lkoztatási já ru lék

NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása

NAV Szociális hozzájárulási adó elszámolása

NAV lnnovációs járulák elszámolása

Árn

Helyi adók

Jövedelemelszámolási szám la

Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

Nyugdíjbiztosítási Alap elszámolása

Egészségbiztosítási Alap elszámolása

Sza kképzési hozzájárulás elszá molása

La kásfen nta rtási támogatás elszámolása

Átnr:zooo tételek ÁFn kötelezettsége

Önkormányzati támogatás

10 196 357 Ft

169 808 785 Ft

109 895 Ft

3 161 575 Ft

2 003 738 Ft

155 169 Ft

2 583 906 Ft

22 000 Ft

29 000 Ft

3 090 055 Ft

299 000Ft

295 156 Ft

313 307 Ft

12 730 o24 Ft

67 185 Ft

1 800 545 Ft

1,452 693 Ft

265 083 Ft

16 304 Ft

7z5 206 tt

27 742 076 Ft

összrsru
Mérleg érték

236 867 059 Ft
236 867 eFt
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3.sz. melléklet
pénzügvi, vaqvoni helvzetet iellemző mutatók

Készült a
HALAsl VÁRosGAzDA zRT.

2018. évi

Mutató megnevezése Mutató számítása
Előző év

EFt
Tárgyév

EFt
Előző év

%

Tárgyév
%

Változás
%

Tartósan befektetett
eszközök aránya

Befektetett eszközök
Eszközök összesen

155195
346704

146809
374690

44,76 39,].8 87,53

Forgóeszközök
a rá nya

Forgóeszközök
Eszközök összesen

167600
346704

199978
374690

48,34 53,37 1,L0,4t

Befektetett eszközök
fedezettsége

saiát tőke
Befektetett eszközök

L24900
1551-95

L376L5
146809

80,48 93,74 It6,48

Tárgyi eszközök
fedezettsége

saiát tőke
Tárgyi eszközök

1249oo
1489L7

t3761s
L4o457

83,87 97,98 116,82

Tőkeerősség
(Saját tőke arány)

saiát tőke
Források összesen

1249o0
346704

I37675
374690

36,02 36,73 to7,97

Rövid lejáratú köte-
lezettségek aránya

Rövid leiáratú köt.
Források összesen

22L497
346704

236867
374690

63,88 63,22 98,97

Hosszú lejáratú
kötelezettségek
aránya

Hosszú leiáratú köt.
Források összesen

0
346704

0 0 0 0,00

Kötelezettségek
aránya

kötelezettségek
Források összesen

22t494
346704

236867
374690

63,88 63,22 98,97

VAGYoN ru ÚröorerÉs nnrÉroNYsÁGA

Mutató megnevezése Mutató számítása
Előző év

EFt
Tárgyév

EFt
Előző év

%

Tárgyév
%

Változás
%

Eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Eszközök összesen

368753
3467a4

396605
374690

].,06 ].,06 100

Tárgyi eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Tárgyi eszközök

368573
t489L7

396605
L40457

2,47 2,82 II4,t7

készletek
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Átlagos készletek

368573
8051

396605
1,I737

45,78 33,79 73,87

Saját tőke
fordulatszáma

Nettó árbevétel
saját tőke

368573
t2490o

395605
I37675

2,95 2,88 97,63

16
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4.sz.melléklet
CASH_FLOW kimutatás

készült a
Halasi Városgazda Zrt.

201 8, évi beszámolójához
adatok E Ft-ban

szokásos tevékenvséoből származó pénzeszköz változás 6 108 ?a tEc

01. Adózás előtti eredménv +/- 1 437 1|Á7íZ

02. Elszámolt amortizáció + 10 099 '*2Wl
03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 723 1,,',172

04, Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- 0

05, Befektetett eszközök értékesítésének eredménve +/- 80 1 04:

06. száll ítói kötelezettséo v áltozása + l - -12 130 ,l2 95(

07. Egvéb rövidleiáratú kötelezettséo változása +/- 28 o77 242í
08, passzív időbeli elhatárolások változása +/- -917 "10t
09. Vevő követelés változása +/- -13 843 -3,,241

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- -12 129 2451

11 Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 5 927 .3 9gl

12 Fizetett. fizetendő adó ínvereséo után) - -1216 ;21,0O(

13. Fizetett, fizetendó osztalék, részesedés - 0

ll. Befe ktetés i tevékenység ből szá rm azó pénzesz kö zv áltozás

14. Befektetett eszközök beszerzése - -18 201 ll6,.20(

15. Befektetett eszközök eladása + 26 979 10 6CI'

16. kaoott osztalék. részesedés + I

lll. Pénzügyi műveletekből származő pénzeszköz-változás

17, Részvénvkibocsátás, tőkebevonás bevétele +
,18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesító értékpapír kibocsátásának

bevétele +

19. Hitel és kölcsön felvétele +

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21, véo leqesen kapott pénzes zköz +

22. Részvénvbevonás. tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

23. Kötvény és hitelviszonvt meqtestesítő értékpapír visszafizetése -

24, Hitel és kölcsön törlesztése. visszafizetése -

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelvezett bankbetétek -

25. véoleoesen átadott oénzeszközök -

26. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
változása +/-

Kiskunhalas, 2019. május 24.



Statiszti kai számjele :

1399349235301 1403
Cégjegyzék száma:
03_10-100381

Beszámo!ási időszak kezdete: 201 8.01.0í
Beszámolási időszak vége: 2018.12.31

Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Éves beszámotó A típusú mértege

2018,ÉV

HALASI VAROSGAZDAZrt,
6í00 Kiskunhalas, Benr u. ].(;g.: l)3-1l)-l003Ai

, nrlas'vtífu>]rsls.1sz}2-os
t, J z. : lrou6_0{íq0027q909

, ,/
/

@Kelt: 20,19. május 24.



Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zárlkörűen
M ű ködő Részvénytársaság
Statisztikai számjele: 1399349235301 1403
Cégjegyzék száma: 03-10-1 0038í
Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Éves beszámoló A típusú mérlege(1)
Érter

Kelt: 2019. május 24,

ÉrtereFt eF
Sorszám A tétel meonevezése Előző év Helvesbítés Tárov év

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+íO+í8. sor) í 55 ,t9€ 0 ,l46 809
2 l. lMMATER|ALIS JAVAK (3,-9. sorok) 218 0 292
3 1, Alapítás-átszervezés aktivált értéke c 0 c
4 2. kísérleti feilesztés aktívált értéke c 0 c
5 3. Vaqyoniértékü ioqok 15c 0 273
6 4, Szellemitermékek 6€ 0 4c

7 5. Üzletivaqv céoérték c 0 c
8 6. lmmateriális iavakra adott elóleoek c 0 c
9 7. lmmateriális iavak értékhelvesbítése c o c
10 ll. TÁRGY| EszKözöK n1-17,sorok) 148 917 0 14o 457
1,| 1. lnqatlanok és a kapcsolódó vaovoni érték0 ioook 45 24E 0 93 38€
12 2. Müszaki berendezések, gépek, iármüvek 26 59€ 0 25 371
13 3. Egyéb berendezések, felszerelósek és iármüvek 6 253 0 6 213
14 4, Tenyészállatok c 0 c
15 5. Beruházások, felúiítások 70 821 0 15 487
16 6. Beruházásokra adott elöleoek c 0 c
17 7. Tárqvi eszközök értékhelvesbítése c 0 c

í8
l l l. BEFEKTETETT pÉHzÜcyl EszKÖzÖK (1 9._28.sorok)

6 060 0 6 06c
í9 ]. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 6 06c 0 6 06c
20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban c 0 0
21 3, Tartós jelentös tulaidoni részesedés c 0 0

22
4. Tartósan adott köIcsön jelentósé tulajdoni részesedési
viszonyban álló vállakozásban c 0 0

23 5, Egyéb tartós részesedés c 0 0

24
6. Tartósas adott kölcsön egyéb részesedésivisz, Álló
vállalkozásban c 0 0

25 7. Egyéb tartósan adott kölcsön c 0 0
26 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír c 0 0
27 9. Belektetett pénzügyi eszközök értékhelvesbítése c c 0
28 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete c c 0

HALASI \rAROSGAZDA Zrt.
6400 Kisk24nha}ac, l]em u, i.

(1



Ha las i Városg azd a Beru házó §zo l gáltató és Vagyo n k ezelő Zátlkö rúen
M úködő Részvénytársaság
Statisztikai számjele: í399349235301 1403
Cégjegyzék száma: 03-í 0-10038í
Beszámolási időszak: 20í8.01.01 - 2018.12.31

Eves beszámoló A típusú mérlege(z)
Érter Éó rték

Sorszám A tétel meqnevezése Előző év HelvesbítésTárqv év
29 B. FoRGoEszKözÖK (30.+37.+46.+53. sor) 167 600 0 199 978
30 l. KESZLETEK (3í-36. sorok) 8 05í 0 11 737
31 1. Anyagok 963 c 1 092
32 2. Befeiezetlen termelés és félkész termékek 7 088 c 10 64f
33 3. Növendék-, hízó- és eovéb állatok 0 c c

34 4. Késztermékek 0 c c
35 5. Áruk 0 c c
36 6. készletekre adott elöleoek 0 c c
37 Il. KOVETELESEK (38.45, sor) 108 007 0 í03 938
38 '1. követelések áruszállításból és szolqáltatásból (vevök) 60 197 c 62 267
39 2. követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 c 13

40
3, Követelések jelentös tulajdoni részesedésivisz. lévö
vállalkozással szem ben 0 c c

41
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévö
vállalkozással szem ben 0 c c

42 5. Váltókövetelések 0 c c

43 6. Eqvéb követelések 47 81C c 4,1 65€
44 7. követelések értékelési különbözete 0 c
45 8. Származékos ugyletek pozitív értékelési különbözete 0 c 0
46 lll, ERTEKPAPIROK t47.-52. sorok) 0 0 0
47 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban c c 0
48 2. Jelentös tulaidoni részesedés c c 0
49 3, Eqyeb részesedés c c 0
50 4. saiát részvénvek, saiát üzletrészek c c 0
5í 5. Forqatási célú. hitelviszonvt meotestesítö értékoaoírok c c 0
52 6. Ertékpapírok értékelési különbözete c c 0
53 lV. PÉNzEszKözöK (54._55. sorok) 51 542 0 84 303
54 1. Pénztár, csekkek 170 c 1 013
55 2, Bankbetétek 51 372 c 83 290
56 c. AKT|V lDÖBELI ELHATÁRoLÁsoK (57.-59. sorok) 23 909 0 27 903
57 1. Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 22 491 c 26 661
58 2. Költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása 1 418 c 1 242
59 3. Halasztott ráfordítások 0 c 0
60 EszKÖzöK összeseu (1,+29.+56. sor) 346 70A 0 374 690

!űDA Zrt.ljcm u. l
0- l 0038 l

Kelt: 2019. má]us 24.



Halasi városgazda Beruházó szoIgáltató és vagyonkezelő zártkörűen
Mű ködő Részvénytársaság
Statisztikai számjele: í399349235301 1403
Cégjegyzék száma: 03-1 0-10038í
Beszámolási időszak: 20í8,01.01 - 2018.12.31

Éves beszámoló A típusú mérlege(3)
Erték EeF rték

Sorszám A tétel meqnevezése Előző év HelvesbítésTárov év
61 D. SAJÁT TöKE (62,+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor) 124 90o 0 137 6ía
62 l. JEGYZETT TÖKE í00 000 0 í00 00c
63 l/a Ebból: visszavásárolt tulaidonosi részesedés névértéken 0 c c
64 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|ZETETT TÖKE (-) 0 0 c

65 ll!. TöKETARTALÉK 24 487 0 24 487
66 lV. EREDMÉNYTARTALÉK -í í 808 0 -11 587
67 V, LEKÖTÖTT TARTALÉK í2 000 0 í2 00c
68 u. ÉRTÉKElÉstrnRrRl.Ér 0 0 0

69 Vll. ADozoTT EREDMÉNY 221 0 1271!
70 E. CELTARTALÉKoK (73_75. sor) 0 0

71 1. céltartalék a várható kötelezettséoekre c c
72 2. céltartalék a iövöbeni költséoekre 0 c c
73 3. Eqvéb céltartalék 0 c c
74 F. KöTELEZETTSÉGEK 07.+82.+92. sor) 221 491 0 236 867
75 I. HATRASoRoLT KÖTELEZETTSÉGEK (78_81. sor) 0 0 0

76
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással
szemben 0 c c

77
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentös tulajdoni viszonyban
lévö váll. szemben 0 c c

7B
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévö váll, szemben 0 c c

79
4, Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben 0 c c

80
ll. HosszÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(83-91.
sor) 0 0 0

81 1. Hosszú leiáratra kapott kölcsönök 0 c c
82 2. Átváltoztatható kötvénvek 0 C c
83 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 c c
84 4, Beruházási és fejlesztési hitelek c c c
B5 5. Egyéb hosszú leiáratú hitelek c c c
86 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben c c c

87
7, Tartós kötelezettségek jelentös tulajdoni részesedési
viszonyban lévö váll. szemben c c c

88
8. Tartós kötelezettsógek egyéb részesedési viszonyban lévö
váll. szemben c c c

89 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettséqek c c c

90
Ill. RöMD LEJÁRATú xöieiÉ2ÉiÍsÉcex
(93.+95.-,194. sorok) 221 491 0 236 867

91 1. Rövid lejáratú kölcsönök c 0 c
92 - Ebböl. az átváltoztatható köfuénvek c 0 c
93 2. Rövid leiáratú hitelek c 0 c

Kelt: 2019. május 24.



Halas i Vá rosg azd a Beru házó Szol g áltató és Vagyo n k ezelő Zártkörű en
M ú ködő Részvénytársaság
Statisztlkai számjele: 139934923530í 1403
Cégjegyzék száma: 03-1 0-í00381
Beszámolásl időszak: 2018.01.01 - 2018.'12.3'|

Éves beszámoló A típusú mérlege(4)
É

Kelt: 20,19. május 24,

Érter

iskunhaja

rték a

Sorszám A tétel meqnevezése Előző év HelyesbítésTárqv év
g4 3. vevötöl kapott elöleoek 8 85€ c 10 196

95
4, Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók) 1 56 859 0

169 809

96 5. Váltótartozások c 0 0

97
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben c 0 c

98
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentös tulajdoni
viszonyban lévö vállakozással szemben c 0 c

99
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévö vállakozással szemben c 0 c

100 9, Eqvéb rövid leiáratú kötelezettséoek 55 77e 0 56 862
101 1 0. kötelezettséoek értékelési különbözete c 0 c
102 11. származékos üqyletek neqatív értékelési különbözete c 0 c

103
G. PAsszlV IDÓBELI ELHATÁRoLÁsoK (106.-107.
sor} 3í3 0 208

104 1. Bevételek passzív idöbeli elhatárolása c 0 c
105 2. költségek, ráfordítások passzív idöbeli elhatárolása 313 0 208
106 3. Halasztott bevételek c 0 c

107
FORRÁSOK (PASSZÍVA§ ÖSSZESEN
(61.+7 2.17 5,+1 05. sor) 346 704 0 374 690

HAL AZDA ht.
u. 1-

a
B9z,i,l{



H a las i város g azda Beru házó szol g á ltató és vagyo n k ezelő zárlkö rú en
Működő Részvénytársaság
Statisztikai számjele: í399349235301 1403
Cégjegyzék száma: 03-í 0-í 0038í
Beszámolási időszak: 20í8.01.01 - 2018.12.31

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárássat)

2l1
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel
megnevezése

Előző
év

Előző
év(ek)
módosítá
sai

Tárgyé
v

a b c 0 e
1. 01. Belföldi órtékesítés nettó árbevétele 368 573 0 396 605

2. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 0

3, h ERT.ÉKE§:ITE§NE irö ÁnBnvÉ[:ÉLÉ (b,t+oz1 ri:S,6 ..§73 B 396 605

4, 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0

5, 04. Saját elóállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0

6, !l, Al{T,|váLT sAJÁí rÉLuE§íTMÉ§YE]K ÉÉTÉKE
(03+04'

0 .B 0.

7. |ll. ÉGYÉg:,:EnVEfe*lx 30€;7,08 0 35§.484

8. Ebból : visszaírt értékvesztés 796 0 0

9, 05. Anyagköltség 95 132 0 92 810

10. 06, lgénybe vett szolgáltatások értéke 130 020 0 180 362
11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 7 787 0 8 219

12. 08, Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0
,13. 09. Eladott ( közvetített) szo lgáltatások értéke 193 119 0 204 210
14. lvl ANYAGJ E LL.EGü :iRAFoRDiTÁ§oK 426jOS:8l: 0 ,11,,,4$§;;§§,í

15. 10. Bérköltség 166 189 0 171 768

16. 11. Személyi jellegű egyéb kiíizetések 2 933 0 4 854
17. 12. Bérjárulékok 37 521 0 36 407

18. v. 
:, 

§z E M É Lvt';É u t_ eé,Üffi F, §:R§íi Á§Ö.E (l q +J l iE 206 643 0 213o29
19. V.l ;, ERT Él(G§öKKElü É§l LHíRÁ§ ,tO,é,9g § {2l9{'|

2a. Vll " EGYEB,.,RAFoRbíTÁ§oK 31 069 0, 26 8l|tr,

21, Ebból: értékvesztés 1 519 0 1 197

22. A;, ütEM:l tüaÉ=rl1 íÉvÉKÉNY§lÉÉ EnÉoMÉNvÉ 1.4|l,z í} :,::,{:4:791,,,

A Zrt,Kiskunhalas ,2019. május 24.



Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörúen
M ű ködő Részvénytársaság
Statisztikai számjele: í399349235301 í403
Cégjegyzék száma: 03-10-1 00381
Beszámolási időszak: 2018.01,01 - 2018.12.31

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárássat)

2l2
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel
megnevezése

Előző
év

Előző
év(ek)
módosít
ásai

Tárgyé
v

a D c o 6

23. 13. Kapott (áró) osztalék és részesedés 0 0 0

24. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

25. 1 4. Részesedésekból származő bevételek,
árfolyamnvereséqek

0 0 0

26. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

27.
l c, EeTeKTeIeil penzugyl eszKozoKDol (eneKpapiroKDol,
kölcsönökböl)
származó bevételek, árfolvam nvereséqek

0 0 0

28 Ebból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

29. 16. Egyéb kapott fiáró) kamatok és kamatjellegű
bevételek

25 0 14

30. Ebból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0

32, Ebből: értékelési különbözet 0 0 0

33. ,Vl l|;::ptNz.g§Yl,.MüVEtEr.ÉK, n§VÉfE E|
(13+14+í 5+1 6+17'

, .4J 0 14

34. 1 8. Részesedésekből származő ráfordítások,
árfolvamveszteséoek

0 0 0

35. Ebból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

36
l 9, öeTeKteten penzügyl esZKözOKból (erteKpapÍrokbÓl,
kölcsönökból)
származó ráford ítások, árfolvamveszteséoek

0 0 0

37. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

38. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások

0 0 0

39. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

40. 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
értékvesztése

0 0 0

41. 22, Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0
42. Ebből: értékelési különbözet 0 0 0
43l |X;,,:P.ENEU l,MüV:ELEíEK:RÁ,FöRD|T SAI

(1 8+1 9+20+2t+221
.6], 0,,, 0'

44, B,;FÉN*üGVI ltll{JvÉilEr§K]leRebm*NyÉ tvll;lxi z3 ..,,0, 14
45,.' c.,AtroZl\S ELoTíl ERÉüMÉNY {üAtB} ;,,l ,:::!$||. 0 14T7ő
46. X. Adófizetési kötelezettség 1 216 0 2 000
,4v,.

D ; ADOZOTT ERED MÉNYI{ÉC-§ ',,'','.227 0 42,',74'5

i}9z.:11600006

Kiskunhalas, 2019. május 24,



Statisáikai számjel: 139934923530-1 14-03

Cégiegyzék száma: 03 - 10 - 100381

Y állakozá§ megnevezése: Halasi Városgaz da Zrt. Vállalkozás

címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fszt.lS.

2018.január 1.

2018, december 31.

HA}t$§l,Xffi?r?,-:ff,ii*'1"

,",, t*li.# i1',l",t",r 8"*o,on

,/\ )-
Molnár Ferenc v ezérigazgatő

IJzleti jelentés

2018. évi

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete:

Besztímolási időszak vége:

Kiskunhalas, 2019 . május 24.



Az űzleti jelentés céIja az éves beszámoló adatainak értékelésén kereszttil bemutatni a
vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetét, a jövő lényeges eseményeit, az izlet
menetét annak érdekében, hogy megbízhatő és valós képet tiikrözzön a 2018, éves
gazdáIkodáshoz.

Az inleíi jelentést ,,korlátozottan nyilvános". Ez azt jelentí, hogy letétbe helyezni és
nyilvánosságrahoznt ugyan nem kell, de biáosítani kell, hogy a gazdálkodó székhelyén az
üzleti jelentés minden érdekelt által megtekinthető módon rendelkezésre álljon, s arról
minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen,
A korlátozott nyilvánosságot az ilzletíjelentés tartalma indokolja. Ennek legföbb oka, hogy
az üzleti jelentés elsősorban a cég tulajdonosainak számára készül. Ezért a bizalmas
információkat körültekintően kell meg| eleníteni.

A vállalkozás tevékenysóeének rövid ismertetése

A Halasi VárosgazdaBeruháző, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkötúen Működő
Részvénytársaság 2001. július Ol.napján, Kiskunhalas Varos Képviselő-Testületének
I 7 4 l 20 07 . (VI. 1 8 . ) szétmű alapítói határ o zata alapj án al akult.

A társaság tevékenységeit Kiskunhalas Varos Képviselő-Testtiletének többször módosított
6/2000.1II.29l Ktrsz. vagyonrendelete, valamint a Közszolgáltatási szerződései alapján
végzí.

Vagyoneazdálkodási feladatok:

E feladatok ellátása során gondoskodrrnk az Önkormányzatés aHalasi Városgazda
Zrt. tulajdonában lévő ingatlanállomány üzemeltetéséről és karbantartásáról.
Feladatunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, épületek, és berendezéseik
kezelése, iizemeltetése, hasznosítása valamint az ezekkel kapcsolatos szervező, ellenőrző,
továbbá üg},,,/iteli teendők elláása.

A feladatellátást a hatályos önkormányzati rendeletek (lakbér megállapítás, lakásbérlet,
helyiségbérlet, lakás és helyiség elidegenítés) a társasházi töwény és a társasházak alapító
okiratainak rendelkezései betartásával kell végezn|

Városüzemeltetési feladatok:

.. A közszolgáltatási tevékenységeket (Városüzemeltetés) a Kiskunhalas Viáros
Onkormányzatával kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés alapjrán végezzilk.

Ezen feladatok ellátása során gondoskodunk Kiskunhalas város közigazgatási területén lévő
köáerületek, parkok, utak, járdák, a városi sportpálya tavaszi - nyári - őszí - téli -
takarításáról, síkosság elleni védekezóséről, karbantartásaről az elfogadott ütemterv aIapján,
a rendelkezésre álló források fi gyelembevételével.
Továbbá feladatunk az ezel<kel kapcsolatos szervező, ellenőrző és ügyviteli teendők
ellátásáról való gondoskodás.



A közszolgáltatísi feladatok elvégzéséhez sztikséges fizikai mtrnkaerőt a Munkaügyi
Központ áItal a Polgármesteri Hivatalhoz kiközvetített és ott munkaügyi állományba vett
munkanélküiiek jelentik, akiknek közvetlen munkairányítását látjuk el.

Távhőszolqáltatás:

Társaságunk 2}l2.szeptember 01.napjától kezdődően Kiskunhalason átvette a
távhőszolgrlltatási tevékenységet. A fogyasztóbázis stabil, az üzemeltetés a már meglévő
távhőszolgáltatási rendszeren zajlik, mintegy 1350 lakásban, illetve köztileti fogyasztónál.

A távhőszolgáltatás a szintén 100%-os önkormrányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság,
a Halas-T Kft, mint távhőtermelő telephelyén lévő kazánhánra és azok berendezéseire épül.
A távhőtermelő társaság altal előállított hő felhasználók felé történő szétosztását végzi
társaságunk.

A Halasi Városgazda Zrt. yawongazdálkodási, távhőszolgáltatási és városüzemeltetési
feladatait csak a minimálisan sztikséges állandó létszámmal - de inkább kevesebbel - és
részben korszerűtlen gépparkkal látja el.

Eddigi tapasáalatunk alapján azt mondhatjuk, hogy munkatársaink szakértelme és
hozzéáIlása nagyban elősegíti feladataink szakszerű, gyors és az elvétrásoknak megfelelő
szintű ellátását.

A mérleg fordulónapia óta bekövetkezett változások

Az irodahelyiségek kiaiakításával az ágazatvezetők és az adminisárációval foglalkozó
munkatiársaink tisáa, száraz, tágas helyen végezhetik munkájukat.

A telenhelvek bemutatása

A mérlegkészítés időpontjában tarsaságunk 6400 Kiskunhalas, Majsai tlt 25. szétm alatti
ingatlanban üzemelteti telephelyét.

A Majsai úti ingatlanok fejlesáését saját fonásból csak részben fudjuk finanszírozni. A
megfelelő telephely kialakításahoz a tulajdonos segítségére lesz szükség. Itt kerül
berendezésre egy lakatosműhely.Ezzel megoldódik a gépjárműveink javítási problémáinak
helyigénye, valamint rendelkeztink kapacitással is homok, só, fa apríték stb. tarolására.



A hitelállomány alakulása

Társaságunk 2018. évben nem rendelkezett hitelállomránnyal. Fizetóképességünk
biztosításához 20|9-ben azonban szükséges lehet likviditasi (rullírozó) hitel, mivel a
lakosság fizetési hajlandósága eléggé rapszodikus. A hődíjat azonban mindenképpen fizetni
kell a távhőtermelő cégnek, hiszen az is ebből a bevételbőI fizeti a gaz- és áram díjakat.

körnvezetvódelem

Környezetvédelmét közvetlenül szolgáló eszközei a trársaságnak nincsenek.
Környezetvédelmi karok, kötelezettségek nem voltak.

A beszámoló számadatainak értókelóse

A 2018. éves beszámoló adózott eredménye pozitív,12.715 eFt.

Az értékesítés nettó bevétele 28.032 e Ft-al nőtt. Ez nagyrészt a Kiskunhalas Város
Önkormányzaténakmegrendelései, a Közbeszerzési eljrárás keretén belül megnyert felújíási
munkák, valamirrt egyéb külső megrendelósek alapjrán végzett ingatlan felújítási munkák
végzésének köszönhető.

A távhőszolgáltatás díjak nem váItoztak20l4.10.01. óta.

Az árak csökkentése ,,A rezsicsökkentés végrehajtásénől szőIő" 2013.évi LIV. törvény 3.-§-
a alapjántörtént.

Lakossági díjak

2012.01.01_től 2013.01.01-től 2013.11.01_től 2014.10.01_től

Fűtés 24,17 Ftlltőllm3 21,75 Ft/hó/lm3 19,33 Ft/hó/lm3 18,69 Ftlllőllm3

Fűtés hődíj 4.473,83 Ft/GJ 4.026,45 Ft/GJ 3.579,06 Ft/GJ 3.460,95 Ft/GJ

HMV alapdíj havi 5,86 FtÁró/lm3 5,274 Ftlhó/lrn3 4,68 Ft/hó/lm3 4,52Ftlhőllm3

HMV felmelegítési
díj 874,05 Ft/m3 786,65 Ft/m3 699,24 Ft/m3 676,16 Ft/m3



Az árakat az 50l201I NFM rendelet (IX.30.) 3. alapján a 2011.03.31"-én alkalmazott
áraknál 4,2oÁ -al ma gas abb árb an (legm a gas abb hatósági ár) határozták meg.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 14t2004 ( IV.29.) Ktr.helyi rendelete alapján
2008.10.01 . őta az alkalmazott Távhő díjak nem változtak

2012.09.01.napjától atáblánatban szereplő Távhő árakat kell alkalmazni a havi
számlázásnál!

Kiskunhalas Yáros Önkormányzatánakl4nha4 ( IV.29.) Ktr.helyi rendelete alapján
2008.10.01. őta az alkalmazott Távhő díjak nem változtak

Az egyéb bevételeink 2017. évh,ez viszonyítva 49.776 eFt-al növekedtek.

Az anyagellegű ráfordításaink 59.543 eFt-al növekedtek.

Személyi jellegű ráfordításaink 6,386 e Ft-al növekedtek a minimálbér kötelező emelése miatt.
Összességében megállapít\tató, hogy társaságunk mérleg szerinti eredménye 12.491 e Ft-aI
növekedett az előző évihez képest,

Az eredménykimutatás részletes, összehasonlító adatait azalábbitáblázattartalmazza:

közületi díjak

2012.01.01_től 2013.01.01_től 2013.11.01-től 2014.10.01-től

Fűtés 24,17 Ft/hó/lm3 24,17 Ftlhó/lm3 24,1,7 Ftlhő/Im3 24,17 Ft/}ró/lm3

Fűtés hődíj 4.473,83 Ft/GJ 4.473,83 Ft/GJ 4.473,83 Ft/GJ 4.473,83 FT/GJ

HMV alapdíj havi 5,86 Ft/hó/lm3 5,86 Ft/hó/lm3 5,86 Ftlhó/lm3 5,86 Ft/hó/lm3

HMV felmelegítési
díj 874,a5 Ft/m3 874,05 Ft/m3 874,05 Ft/m3 874,05 Ft/m3



adatok E Ft- ban
Megnevezós E|őző év Tárgyév Yáltozás Yáltozás oÁ

i Ertékesítés nettó árbevétele 368 513 396 605 28 032 I07,61

il Aktivált saj rit telj esítmények 0 0 0 0,00
III. Egyéb bevételek 306 708 356 484 49 776 116,23

ry. Anyagj elle gű ráfordítások 426 058 485 601 59 543 113,98

V. Személyi j ellegrí ráfordítások 206 643 2I3 029 6 386 103,09

VI. Ertékcsökkenési leírás 10 099 12 94I 2 842 128,15

VII. Egyéb ráfordítások 31 069 26 8I7 4 252 86,32

A. aZEl'{I (aZLF:TI)
TEVEKENYSEG EREDM.

Vn. Pénzügyi múveletek bevételei 25 |4 11 56,00

x, Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0,00

B. PENZUGYI MWELETEK
EREDMÉNYE

25 14 11 56,00

E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY I 437 14 715 13 278 I a24,0I
XII. Adófi zetési kötelezettség I 216 2 000 784 |64,48

F. ADOZOTT EREDMENY 221] ',:,|7,!íl5; .§'7§3;4

Összköltséges eredm énykimuta tás v áltozása 2 0 1 8. év

vAGYoN nnÚxÖorETES HATEKONYSÁGA

Mutató
megnevezése

Mutató számítása
Élőző év

EFt
Tárgyév

EFt
Előző év

%

Tárgyév
%

Változás
%

Eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Eszközök összesen

358573
346704

396605
374690

t,a6 1,05 99,06

Tárgyi eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Tárgyi eszközök

368573
L48917

396605
L4o457

2,47 z,8z tt4,t7

készletek
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Átlagos készletek

368573
8051

396605
1,1737

45,78 33,79 73,8I

Saját tőke
fordulatszáma

Nettó árbevétel
Saját tőke

368573
Lz490a

396605
137615

2,95 2,88 97,63



VAGYON I HELY ZET MUTAT ÓI

Mutató
megnevezése

Mutató számítása
Előzőév

EFt
Tárgyév

EFt
Élőző é,v

%

Tárgyév
%

Változás
%

Tartósan
befektetett
eszközök aránva

Befektetett eszközök
Eszközök összesen

155195
346704

146809
374690

44,76 39,19 87,56

Forgóeszközök
aránya

Fo.rFóeszközök
Eszközök összesen

167600
346704

199978
37469a

48,34 53,38 LLo,43

Befektetett
eszközök
fedezettséBe

saiát tőke
Befektetett eszközök

124900
155195

137615
146809

80,48 93,74 LL6,48

Tárgyi eszközök
fedezettsége

saiát tőke
Tárgyi eszközök

1249oo
L489t7

137615
L4a457

83,88 97,98 ].16,81

Tőkeerősség
(Saját tőke arány}

saiát tőke
Források összesen

L249oo
346704

1-37615

374690
36,03 36,73 101,95

Rövid lejáratú
kötelezettségek
aránva

Rövid ]eiáratú köt.
Források összesen

221491
346704

236867
37469a

63,89 63,22 98,96

Hosszú lejáratú
kötelezettségek
aránya

Hosszú leiáratú köt.
Források összesen

0
3467a4

0
374590

0 0 0,00

Kötelezettségek
aránya

kötelezettségek
Források összesen

22149t
346704

236867
374690

63,89 63,22 98,96

A 2018-as beszámoló kiegészítő mellékletében szereplő mutatószámok összeftiggenek az úzlan
jelentésben rögzítettekkel, illetve a2a9. évi iizleti terv összeállításátmega|apozőbazisadatokkal. A
2019. évi tizleti eredmény eléréséhez továbbra is sziikséges, a likvid pénzeszköz megteremtése,
melyet a folyamatos működés biáosítísához a Tulajdonos folyamatos egyeáetésével
kapcsolattarásával tervezújk, és tudunk csak elémi, valamint költséghatékany gazdálkodassal.

Kiskunhalas, 201 9. május 24.

,/h /-
MolrrárFerenc 

ilLo***o,.""
u*,,tlt'"'$ai*



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

A Halasi Városgazda Zrt. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeáem a Halasi Városgazda Zrt. (,,a Társaság") (6400 Kiskunhalas, Bem u. l., Cégjegyzékszám:03-10-10038l)
2018. évi éves beszárnolójának könywizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 3l-i fordulónapra készített

mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 374.690 E Ft, az adőzoít eredmény 12-715 E Ft
(nyereség) -, és azugyunezen időponttal végződő iizleti éwe vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli
politikajelentős elemeinek összefoglalását istartalmaző kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves besámoló megbíáató és valós képet ad a Tiársaság 2018, december 3l-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valamint az ezen időponttal végződő iizleti éwe vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a Magymországon haályos, a számvítekől szóló 2000. éü C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban:

,,számviteli törvény'').

Avélemény alapja

Könlvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könlwvizsgálati Standardokkal össáangban és a könywizsgálatra vonatkozó

- Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leínísátjelentésem,l könylwizsgáló eves beszámoló könywizsgálatáértvalófelelőssége-
szakaszaártalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon haályos jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói
Kamara ,, A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegye|rni eljarásrót szőlő szabáIyzatd'-ban,
valamint az ezel<ben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Téstiilete által kiadott

,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az álálam megszerzelt könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.

Egyéb információk: Az íizletijelentós

Az egyéb információk a Halasi Városgazda Zrt.2018. évi üzleti jelentéséből átlnak. A vezetés felelös az izleíi
jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival össáangban történő
e|készítéséért. A fiiggetlen könywizsgálói jelentésem ,,Vélemény" szakaszában az éves beszámo|óra adott
véleményem n em vonatko zk az üzl eti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könywizsgálatával kapcsolatbarr az én felelősségem az izleti jelentés
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves
beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tiíLnik-e, hogy azlényeges
hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk
lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állításjellegérőljelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli
törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az ílzleti
jelentés és az éves beszámoló összhangjáró1 vélemény nyilvánítása.
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Véleményem szerint a Halasi Yárosgazda Zrt. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban

össáangban van a Halasi Yarosgazda Zít. 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó

előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság száméra nem ír elő további követelményekeí az úz|eti

jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így

e tekintetben nincs j elentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek

tart allhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves

beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a váIlalkozás folytatásával kapcsolatos

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha enrrek az elvnek az érvényesülését eltéró

rendelkezés nem akadályozza, illeíve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem á1l fenn.

Az irányitással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való fe|előssége

A könyvvizsgálat során célom kelló bizonyosságot szerezni arról, hogy az éyes beszámoló egésze nemtarta\maz
akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet
tartalmaző fi,iggetlen könywizsgálói jelentést bocsássak ki. A ketlő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a MagyarNemzeti Köry,wizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat mindig
feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás átlítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszeni lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapjrán meghozott gazdaságí döntéseit,

A MagyarNemzeti KönywizsgáIati Standardok szerinti könyvvízsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

o Azonosítom és f,elmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
a kockázataít, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem
megalapozásához. Acsalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának akockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, yagy a belső kontroll fetülírását.

. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontro|lt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy a Társaság belső konholljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánitsak.

. Ertékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolód ő közzététe]ek ésszerííségét,

r KÖvetkeáetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alaPulÓ éves beszámoló összeállítása, valamint amegszerzettkönyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben aá a
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következtetést vonom le, ho5r lényeges bizonytalanság á1l fenn, fuggetlen könywizsgálói jelentésemben

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódőközzétételekre, vagy ha aközzétételek

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a ffiggetlen

könywizsgtílói jelentésem dátumáig megszerzelt könywizsgiálati bizonyítékon alapulnak. Jövöbeli

események vagy feltételek azonban okozhatjárk azt,hogy a Társaság nem tudja avállalkozást folytatni.

Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő

mellékletben teítközzetételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítássalmegbbnlt személyek tudomásfua hozom - eryéb kérdések mellett - a könywizsgáIattervezeít
hatókörét és ütemezését a könywizsgálat jelentős megállapíüísait, beleértve a Tánaság által alkalmazott belső

kontrollnak a körymizsgálatom során általam azonosított jelerrtős hiányosságait is, ha voltak ilyenek

A távhőtermelők és távhöszolgáltatók számára elóírt számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásáról
készült jelentés

Elvégeztem a Halasi YárosgazdaZrt. mellékelt 20l8. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 20l8. december 3l-i
fordulónapra vonatkozó a vállakozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétvá|aszási szabályok,
valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók arazásának vizsgálaát.Igazolom, hogy a vállalkozás által
kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválaszási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti
tranzakciók árazása biztosítják avállakazás tevékenységei közötti keresztfinanszítozás-mentességet.

Kis kunhalas, 2 0 1 9. 0 5. 2 4.
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Kamarai tag koryuvizsgáló aláírása
Kamarai tag konywizsgáló neve: Rózsáné Takács Szilvia
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