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A gazdálkodó képviselője
P.h.
1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Bicske-Csabdi-Mány KFT 2005. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: a három tulajdonos önkormányzat településének ivóvíz ellátásának megoldása.
Ez a cél a Vizi-közmű Szolgáltatásról szóló törvény módosítása miatt meghiúsult.

Tulajdonosok új célt tűztek ki, amelyről határoztak a Kft. taggyűlése a 4/2014. (XII.04.) számú taggyűlési Határozatában, valamint Bicske Város Önkormányzat Képviselő Testülete az 586/2014. (XII.19.), Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2014. (XII.18.), Mány Község Önkormányzata pedig a 161/2014. számú határozatában döntött arról, hogy az ásványvíz palackozó üzem létrehozásához első lépésben a kútállapot vizsgálata történjen meg. A döntés értelmében a szerződés aláírása megtörtént, a vizsgálatok elkészültek. Második ütemben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 311/2015. (X.28.), Csabdi Község Önkormányzata 106/2015. (X.29.), Mány Község Önkormányzata pedig a 132/2015. (VI.24.) számú határozatában vissza nem térítendő támogatást biztosított a Mányi bányakút védettségi elővizsgálat, törzskönyvezés és a tényleges védettségi vizsgálat, valamint a Megvalósíthatósági tanulmány költségeire. Nevezett vizsgálatok és dokumentációk 2017. évben elkészültek és átadásra kerültek az érintett önkormányzatok részére, valamint az ásványvíz „Pannónia Cseppje” megnevezéssel törzskönyvezésre került az Emberi Erőforrások Minisztériuma által. 


A tulajdonosok döntése értelmében 2018. évben a társaság tevékenységi köre kibővítésre került annak érdekében, hogy növelni tudja a bevételeit. A taggyűlés jóváhagyta a tevékenységi kör bővítését az adminisztratív, PR, marketing, kommunikáció, projektmenedzsmenti és pályázatfigyelési feladatok, valamint a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenység kapcsán.
Mindazonáltal ezen tevékenységekkel sem volt lehetősége a társaságnak az árbevétel növelésére. Amennyiben a társaság a jövőben sem tud részt vállalni olyan feladatokban melyből árbevétele származik, úgy a vállalkozás folytatásának elve sérül. Ennek alapján szükséges a további működésről határozni a tulajdonosoknak.


2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A számviteli politika bemutatása
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző
Választás
Könyvvezetés pénzneme
HUF
Beszámoló formája
Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa
A
Eredménymegállapítás módja
Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év
Nem
Könyvvizsgálat
Igen
Tőzsdei jelenlét
Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Össze nem hasonlítható adatok
A Bicske-Csabdi-Mány KFT mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
3.2. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.
3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.
3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.
3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
3.6. Saját tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
3.8. Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.
3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Össze nem hasonlítható adatok
A Bicske-Csabdi-Mány KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
4.2. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.
4.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A Bicske-Csabdi-Mány KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Előző időszak
Tárgyidőszak

1000HUF
%
1000HUF
%
Árbevétel
0
0.0
0
0.0
Aktivált saját teljesítményérték
0
0.0
0
0.0
Egyéb bevételek
2 211
100.0
1 811
100.0
Pénzügyi műveletek bevételei
0
0.0
0
0.0
Bevételek összesen
2 211
100.0
1 811
100.0

Árbevétel jelentős tételei
Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Egyéb bevételek jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.
4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Bicske-Csabdi-Mány KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Előző időszak
Tárgyidőszak

1000HUF
%
1000HUF
%
Anyagjellegű ráfordítások
951
56.9
942
46.0
Személyi jellegű ráfordítások
719
43.0
705
34.5
Értékcsökkenési leírás
0
0.0
0
0.0
Egyéb ráfordítások
1
0.1
398
19.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0.0
0
0.0
Ráfordítások összesen
1 671
100.0
2 045
100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként – az elévülés miatti ÁFA leírása szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.


Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.
5. Tájékoztató adatok
5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a Bicske-Csabdi-Mány KFT kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.
5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.
5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Bicske-Csabdi-Mány KFT nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.
5.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő, megbízási szerződés  keretében foglalkoztatva.



