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I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

1. A társaság bemutatása 
 

A vállalat jogállása korlátolt felelősségű társaság, amely általános jogutódlással - 

részvénytársasági működési formából - átalakulással jött létre 2002. május 31-én. 
 

A Csepeli Erőmű Kft. jegyzett tőkéje 2019. december 31-én 154.000 eFt, 100 %-ban a 

belföldi székhelyű Csepeli Ipartelep Hálózati Kft. tulajdona, melynek címe: 1211 

Budapest, Terelő utca 42.  

2019. január 1.-jei hatállyal 3.000 eFt jegyzett tőkével önálló társaságba kivált a Csepeli 

Erőmű Kft.-ből a csatornaszolgáltatási tevékenység, ennek hatására a 2018. december 31.-i 

157.000 eFt jegyzett tőke lecsökkent 154.000 eFt-ra. A kiválás nem érintette a tulajdonosi 

szerkezetet, a Csepeli Ipartelep Hálózati Kft. maradt a 100 %-os tulajdonos. A kiválás a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájárulásával valósult 

meg. 
 

A tulajdonos képviseletében az éves beszámoló aláírására jogosult Ambrovics Dénes 

ügyvezető. Címe: 1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 5. 
 

A társaság ténylegesen gyakorolt tevékenységi köre jelentősen szűkült az előző évhez 

viszonyítva. Teljes mértékben kikerült a csatornaszolgáltatási tevékenység, amelyet 

kiválással egy önálló társaság végez 2019. január 1-től. Ezen túlmenően módosult a bázis 

évhez viszonyítva az Alpiq Csepel Kft. részére végzett technológia-üzemeltetési 

tevékenység: 2019. január 1.-jétől a Csepeli Erőmű Kft. már bármunkában, a Csepeli 

Ipartelep Hálózati Kft. alvállalkozójaként vesz rész a folyamatban. A változás oka, hogy 

Társaságunknál nem állt rendelkezésre az Alpiq Csepel Kft.-vel való kapcsolattartásra és a 

teljes folyamat megszervezésére, szakmai irányítására alkalmas szakemberállomány. A 

Csepeli Erőmű Kft. a berendezések folyamatos üzemvitelét látja el 2019. évtől a műszakos 

üzemeltetői állomány egy részével, míg a szakmai irányítás és koordináció a jövőben a 

Csepeli Ipartelep Hálózati Kft. feladatát képezi. A megmaradt ténylegesen gyakorolt 

tevékenységi kör 2019. évben: termelt és vásárolt hőenergia szolgáltatása, vásárolt földgáz 

kereskedelme és egyetemes szolgáltatása valamint földgáz elosztása, továbbá vízellátási 

tevékenység (ipari víz termelése és szolgáltatása). Ezeken túlmenően a társaság egyéb ipari 

szolgáltatásokkal is foglalkozik (technológia-üzemeltetés, közvetített szolgáltatás).  
 

A tevékenység jellegéből adódóan a társaság legfontosabb piaci partnerei mind vevői, mind 

szállítói vonatkozásban meghatározottak, hiszen a szolgáltatások zöme kötöttpályás 

vezetékrendszeren keresztül bonyolódik. A társaság fogyasztói között szerepel a Csepeli 

gyártelepen működő mintegy 200 különféle vállalkozás és a gyártelepen kívül eső más 

iparvállalatok. 
 

A legfontosabb szállítóink továbbra is a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (fölgáz – 

tüzelőanyag) valamint az Alpiq Csepel Kft. (hőenergia). Kiemelt partner ezen túl még a 

karbantartást végző MW Trió Kft és egyéb szolgáltatásokat végző CSIHÜK Kft, amely 

egyben a Csepeli Erőmű Kft. 100 %-os tulajdonosa is. 

 

Fentiekből adódóan a társaság elsődleges rövidebb távú piaci célkitűzése a meglévő piaci 

pozíció megőrzése, amely azonban szorosan összefügg a potenciális vevők gazdasági 

helyzetével. A társaság fejlesztési célkitűzései alapvetően a szolgáltatások minőségének, 
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biztonságának javítását szolgálják, valamint a korszerűbb energiafelhasználás 

kiszolgálását. 

A tulajdonosi szándékkal összhangban a társaság hosszabb távú fejlődési irányát az az 

elképzelés alakítja, hogy a gyártelepen működő kombinált ciklusú gázturbinás erőmű 

üzemeltetésében, működtetésében a Csepeli Erőmű Kft. rendelkezésre álljon, 2019. évtől 

alvállalkozóként. 

 

A Csepeli Erőmű Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban 

MEKH) által kiadott földgáz elosztói, földgáz kereskedelmi, egyetemes földgáz 

szolgáltatói, távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedélyekkel rendelkezik 

tevékenységeinek végzéséhez kapcsolódóan. Ennek megfelelően a vonatkozó előírásokkal 

összhangban készülnek a számviteli kimutatások is oly módon, hogy a földgáz elosztói, 

egyetemes szolgáltatói, kereskedelmi, távhőtermelői, távhőszolgáltatói valamint az egyéb 

tevékenységek üzletágainak bevételei, ráfordításai, eszközei és forrásai egymástól 

elkülönítetten is kimutathatóak legyenek a MEKH által jóváhagyott Szétválasztási 

Szabályzat alapján. 

 

2. A számviteli politika főbb sajátosságai 

 

2019. évben a számviteli politika főbb elemeiben nem történt változás. A számviteli 

törvényben előírt irányelveket figyelembe véve a Csepeli Erőmű Kft. megfogalmazott 

számviteli politikájának főbb sajátosságai az alábbiak: 
 

 Társaságunk a naptári évről december 31-ei fordulónappal egyszerűsített éves 

beszámoló készítésére kötelezett. 
 

Konszolidált éves beszámoló készítésére társaságunk nem kötelezett, mert nincs a 

tulajdonában, illetve befolyási szférájában anyavállalati besorolást megtestesítő, más 

gazdasági társaságban meglévő befektetés, irányító befolyás. 
 

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képezi a tárgyév december 31-i fordulónappal 

összeállított mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet. 
 

 Társaságunk „A” típusú mérleget (kétoldalú) készít a Számviteli törvény 4. sz. 

mellékletében előírt tagolással és „A” típusú eredmény-kimutatást (összköltség 

eljárás) készít, amely a Számviteli törvény 2. sz. mellékletében foglaltakkal megegyező 

részletezésben és tartalommal készül. 
 

 A Számviteli törvény és jelen Számviteli politika előírásainak betartásával elkészített, 

leltárral alátámasztott éves mérleg valamint az összköltség eljárással összeállított éves 

eredmény-kimutatás szöveges és számszaki magyarázatát tartalmazza a Kiegészítő 

Melléklet. 
 

 A mérlegkészítés időpontja 2020.01.27.  
 

 A beszámoló elkészítésével megbízott személy:  

 Neve:                                      Mayer Andrea 

 Születési helye, ideje:             Budapest, 1971. 06. 12. 

 Anyja neve:                            Tóth Teréz 

 Képesítése:                             mérlegképes könyvelő 

 Regisztrációs szám:               124262 
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Társaságunk köteles a könyvvizsgálói záradékot is magában foglaló éves beszámolót 

valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a tárgyévet követő 

év május 31-ig közzétenni.  
 

 A beszámoló könyvvizsgálata a 2000. évi C. törvény 155. § (2) bekezdése értelmében 

kötelező. 
 

 Társaságunk egyszerűsített éves számviteli beszámolójának könyvvizsgálatát Hóbor 

Tamás egyéni vállalkozó bejegyzett könyvvizsgáló végzi, aki személyében is felelős a 

könyvvizsgálatért (tagsági száma: 006662, lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 46.). 

Ezen túlmenően Társaságunk más munkával nem bízta meg Hóbor Tamás egyéni 

vállalkozót, egyéb díjazásban nem részesült. 

 

3. A könyvvezetésre vonatkozó általános szabályok 
 

2019. év folyamán a könyvvezetésre vonatkozó általános szabályokban lényeges 

változás nem történt.  
 

 A könyvelés során alkalmazott főkönyvi számlák számát, megnevezését, tartalmának 

leírását, valamint a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a 

főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások megnevezését, tartalmát, 

vezetésének módját, az egyeztetések gyakoriságát és módját, az egyezőségért való 

felelősséget társaságunk Számlarendje tartalmazza. 
 

 A költségelszámolás az 5. számlaosztály keretében történik, a 6. és 7. számlaosztályt 

társaságunk nem alkalmazza.  
 

 A társaság működése során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett 

változásokat a bizonylati fegyelemre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő 

bizonylatok alapján kell rögzíteni. Számviteli bizonylatnak minősül társaságunknál 

minden olyan külső és belső okmány és adathordozó. amelyet a számviteli 

nyilvántartásokban való rögzítés céljából állítottak ki, és amelyen a gazdasági 

eseményeket hitelt érdemlően igazolták. Ennek a követelménynek akkor felel meg a 

bizonylat, ha a Számviteli törvényben valamint a társaság belső szabályzataiban és 

ügyrendjeiben foglalt alaki, tartalmi és technikai ismérvek, előírások maradéktalan 

betartásával került kiállításra. 

 

4. Az amortizáció elszámolásának szabályai 
 

A tevékenység jellegéből adódóan a tárgyi eszközök döntő részének kihasználtsága 

folyamatos, amely alapvetően meghatározza az amortizáció elszámolásánál követendő 

eljárást, a lineáris kulcsok alkalmazását. 
 

 A hasznos élettartam társaságunknál időtartamban kerül megállapításra, az 

eszközök egyedi minősítése alapján a termelési vezető állapítja meg.1 

 

 Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta, az üzembehelyezés napjától 

kezdődően időarányosan kerül sor. 
 

 Az eszközök rendeltetésszerű használatba vételekor rendelkezésre álló információk 

alapján a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték a maradványérték. 

Ez társaságunknál jellemzően nulla. Ezért társaságunknál a tárgyi eszközök és 

immateriális javak amortizációjának alapja megegyezik a bekerülési értékkel. 
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Ez alól kivételt képeznek a járművek, melyek esetében a maradványérték a 

beszerzési ár 5 %-a. 
 

 A 200 eFt feletti egyedi beszerzési, illetve előállítási értékű tárgyi eszközök és 

immateriális javak esetében egyedi értékelés alapján, az egyes vagyontárgyak 

hasznos élettartamától függően megállapított, bruttó értékre vetített lineáris leírási 

kulcsok alapján történik az amortizáció elszámolása. 
 

 A 200 eFt alatti egyedi beszerzési, illetve előállítási értékű tárgyi eszközök és 

immateriális javak esetében a használatba vétel napján a bruttó értéknek megfelelő 

összegben azonnali értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra az amortizáció. 
 

 Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az immateriális eszközök és 

folyamatban lévő beruházások értéke tartósan lecsökken, feleslegessé válás, 

megrongálódás, megsemmisülés, selejtezés, hiány következtében, illetve a tárgyi 

eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz 

piaci értéke. A bekövetkezett értékcsökkenés mértékét a termelési vezető 

leértékelési jegyzőkönyvben dokumentálja. 
 

Ha a tárgyi eszköz tartósan feleslegessé válik, rendeltetésszerű használatára 

technológiaváltozás miatt vagy más okból hosszútávon nem kerül sor, a terven 

felüli amortizáció elszámolását követően az eszközt át kell vezetni a készletek közé. 

 

Amortizációs kulcsok eszközcsoportonként 

 

Immateriális javak  

   Szellemi termékek 33 % 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  

   Telek 0 % 

   Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 17 % 

   Épületek 2 % 

   Egyéb építmények  

      - Forróvíz hálózat 10 % 

      - Földgáz hálózat 6 % 

Műszaki berendezések, gépek, járművek  

   - Termelőgépek és berendezések 14,5 % 

   - Számítástechnikai műszaki eszközök 33 % 

   - Mérőeszközök és műszerek 14,5 % 

   - Járművek 20 % 

Egyéb berendezések, gépek, járművek  

   - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések 14,5 % 

   - Egyéb járművek 20 % 

   - Egyéb számítástechnikai eszközök 33 % 

 

5. Követelések értékvesztése 
 

Ha az adós, a vevő egyedi minősítése alapján várhatóan a követelés nem vagy csak részben 

térül meg, s ez tartós és jelentős, akkor a teljes határidőn túli tartozására értékvesztést kell 

elszámolni. Tartósnak tekintjük e szempontból a három hónapot meghaladóan lejárt 

követelést. Jelentősnek tekintjük a követelést akkor, ha az éves árbevétel 0,1 %-át 

meghaladja. 
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6. Jelentős illetve lényeges hibahatár 
 

Amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés az előző évek beszámolójában elkövetett jelentős 

összegű hibát állapít meg, akkor a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott 

megállapítások miatti módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az 

előző év megfelelő adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét a tárgyévi 

beszámolónak. 
 

Jelentősnek minősül a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó összegű hiba társaságunknál. 

 

II. A GAZDÁLKODÁS JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉS AZ EREDMÉNY- 

     KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

1. Piaci helyzet, termelési volumen alakulása 
 

Termékeink és szolgáltatásaink piaca egyre inkább szűkül, és tevékenységünk jellegénél, 

földrajzi elhelyezkedésünknél fogva minimálisak az esélyeink a piacbővítésre. Piaci 

pozíciónk szervesen összefonódik a csepeli gyártelepen elhelyezkedő vállalkozások 

gazdasági helyzetével. Sajnos az ipartelep arculata továbbra is számunkra kedvezőtlen 

irányban alakul, kisebb vállalkozások váltják egymást, amelyek elsősorban nem termelő, 

hanem raktározási tevékenységet végeznek itt. Emellett a fogyasztók mindinkább 

takarékoskodnak az energiával, amit erősít a vállalkozások romló gazdasági-pénzügyi 

helyzete is. A földgáz szolgáltatás tekintetében pedig erős a versenyhelyzet, a nagyobb 

fogyasztói létszámmal gazdálkodó kereskedők alacsonyabb fajlagos költséggel tudják 

megszervezni tevékenységüket. Több kisebb fogyasztónk választott más földgázkereskedőt 

a 2019/2020. gázév kezdetekor, ugyanakkor sikerült egy nagyfogyasztót visszaszereznünk, 

melyek pozitív hatása alapvetően a következő évben fog megmutatkozni.  
 

Az energiafelhasználás terén szándékunk továbbra is a forróvíz piac megtartása, sőt 

megerősítése, ezért ösztönözzük a forróvíz fűtéssel rendelkező fogyasztókat a fűtési forma 

fenntartására. Ennek egyik eszköze a határidőn belüli pénzügyi teljesítés árengedmény 

formájában való „jutalmazása”. Ez a célkitűzés 2019. év folyamán is sikeres volt, bár az 

időjárási körülmények miatt a forróvíz értékesítésünk kismértékben csökkent.  2019. évben 

a forróvíz elosztó hálózat részleges rekonstrukcióját, felújítását is végrehajtottuk előre 

meghatározott ütemterv szerint; a használaton kívüli illetve azon vezetékek bontása 

mellett, amelyek egy vagy néhány távoli fogyasztó ellátását szolgálta és gazdaságosan nem 

volt üzemeltethető. Ezeken a területeken Társaságunk ösztönözte a forróvíz fűtés 

földgázzal történő kiváltását. 

   

2019 évben is biztosítottuk a Csepel II. Erőmű üzemviteléhez igazodóan a PTVM kazánok 

szükségszerű működését a kerületi lakossági forróvíz fűtési igények zökkenőmentes 

kielégítése érdekében.  
 

Az ipari víz értékesítés volumenét mértékadóan befolyásolja az Alpiq Csepel Kft. igénye, 

amely 2019. évben kismértkben a bázisszint alatt teljesült. Az Alpiq Csepel Kft. 

társaságunktól történő földgázvásárlása minimális szinten továbbra is fennmaradt az 

alkalmazott technológiával összhangban. 
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Az értékesítési volumen alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Megnevezés 

 

Me. 

 

2018. év 

 

2019. év 

 

Forróvíz, GJ 52002 45878 

Forróvíz pótvíz em
3
 2,2 1,6 

Vásárolt földgáz értékesítés GJ 103047 102446 

Ipari víz em
3
 202,9 192,9 

Csatorna (ipari víz+ivóvíz) em
3
 184,0 0 

 

2. A jövedelmezőség alakulása 
 

A 2019. évi adózás előtti eredmény 68,3 mFt-ra teljesült az 369,6 mFt-os bázissal 

szemben. A forgalom jelentősen visszaesett, amely részben a csatornaszolgáltatási 

tevékenység másik önálló társaságba történő kiválásával (-61 mFt), részben a technológia 

üzemeltetési feladatok szűkülésével (-311 mFt) függ össze. A termelési költségek döntő 

része ugyanakkor viszonylag fixnek tekinthető (bérköltség, amortizáció); illetve nem a 

kiváló vagy csökkenő tevékenységekhez kapcsolódó ráfordítások. Ennek hatására az 

alaptevékenység eredménye lényegesen elmarad a tavalyi évi eredménytől. A földgáz ára a 

2019/2020 fűtési szezonban nem emelkedett olyan drasztikusan, mint az előző évben; 

ugyanakkor a költségek között szerepel még az előző évi hatás is, amikor a földgáz árak 

várakozáson felüli mértékben emelkedtek. Az egyéb bevételek és ráfordítások 

egyenlegének változása további 14,6 mFt-tal rontotta az eredményt. A tavalyi évben 

jelentős összegű céltartalék feloldásra került sor, amely ebben az évben nem ismétlődött 

meg. A ráfordítások zömét az önkormányzatok és a központi költségvetés részére fizetendő 

adók teszik ki (IPA, energiaadó, gépjárműadó, építményadó, telekadó, közművezeték adó, 

MSZKSZ tagdíj), illetve a felszámolás alatt álló Széchenyi Bankkal szembeni 

követelésünkre elszámolt hitelezési veszteség. Javító hatása van még a véglegesen 

fejlesztési célra kapott pénzeszközből finanszírozott eszközök kapcsán elhatárolt bevételek 

tárgyévi elszámolásának, valamint a felszámolás alatt álló Széchenyi Bankkal szemben 

korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának is. A pénzügyi műveletek eredménye 

gyakorlatilag nem befolyásolja az eredményt, hiszen a kamat mértéke elhanyagolható.  
 

          mFt 

Megnevezés 
 

2018. év 2019. év 

Értékesítés nettó árbevétele 1245,6 887,9 

- Termelési költségek 857,4 784,9 

Alaptevékenység eredménye 388,2 103,0 

+Egyéb bevételek 44,7 104,3 

- Egyéb ráfordítások 64,8 139,0 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 368,1 68,3 

+Pénzügyi műveletek bevételei 1,4 1,4 

- Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 0,0 

Adózás előtti eredmény 369,5 69,7 

- Adófizetési kötelezettség: TAO,Robin Hood adó 65,0 8,2 

Adózott eredmény 304,5 61,5 
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Az alaptevékenység eredménye 285,2 mFt-tal marad el az előző évitől. Ez alapvetően az 

alacsony önköltségtartalmú csatornaszolgáltatási tevékenység megszűnésével (61 mFt), 

illetve a szintén alacsony költségtartalmú technológia üzemeltetési feladatok szűkülésével 

(311 mFt) függ össze. A karbantartási költségek csökkentek, alapvetően azzal 

összefüggésben, hogy a forróvízhálózatok részleges felújítására került sor az év során.  
 

Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözetének alakulása a szokásos üzletmenethez 

kapcsolódó tényezőket tartalmazza. Egyetlen rendkívüli tétel jelenik meg: Horváth Árpád 

úti balesete kapcsán többéves pereskedést követően a Fővárosi Törvényszék 3 fél 

egyetemleges felelősségét állapította meg, melyek egyike társaságunk. Felperes a Csepeli 

Erőmű Kft.-t választotta ki a követelésének kielégítése céljából, amely társaságunknak 3,2 

mFt fizetendő kártérítési kötelezettséget jelent. Kifizettük a teljes összeget, de 

próbálkozunk a másik 2 féltől behajtani az arányos részt, eddig nem sok sikerrel. Az 

önkormányzatok felé fizetendő adók, illetékek jelennek meg a ráfordítás oldalon; míg 

céltartalék feloldás és a véglegesen fejlesztési célra kapott pénzeszközből finanszírozott 

eszközök kapcsán elhatárolt bevételek tárgyévi elszámolását tartalmazza a bevételi oldal. 

Ezen felül tartalmaz az egyéb bevétel és ráfordítás tárgyi eszköz értékesítést is. 
 

Az eredményt terhelő adók mértéke nem változott: a társasági adó mértéke 9 % és 

megmaradt az eredményt a földgáz tevékenységből származó árbevétellel arányosan terhelő 

Robin Hood adó 31 %-os mértéke is 

. 

a./ Bevételek alakulása 

 

 
2018.  év 2019.  év 

Megnevezés mFt % mFt % 

Értékesítés nettó árbevétele 1245,6 96,4 887,9 89,4 

Egyéb bevételek 44,7 3,5 104,3 10,5 

Pénzügyi műveletek bevételei 1,5 0,1 1,4 0,1 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1291,8 100,0 993,6 100,0 

 

A bevételeken belül ebben az évben meghatározóbb a súlya a nettó árbevételnek, amely 

arány 2019. évben jelentősen csökkent az egyéb bevételek súlyának növekedése 

mellett.  

Az árbevétel volumenének és összetételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

 

Megnevezés 2018.  év 2019.  év 

 mFt % mFt % 

Forróvíz 193,0 15,5 182,3 20,5 

Földgáz értékesítés 345,5 27,7 342,2 38,5 

Földgáz elosztás 9,7 0,8 11,1 1,3 

Energia szolgáltatás összesen 548,2 44,0 535,6 60,3 

Ipari víz (ipari víz+nyomástartási díj) 35,5 2,9 35,3 4,0 

Csatorna használat 61,3 4,9 0,0 0,0 

Vízgazdálkodási tevékenység összesen 96,8 7,8 35,3 4,0 

Egyéb tevékenység  600,6 48,2 317,0 35,7 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN 1245,6 100,0 887,9 100,0 
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Az árbevételen belül jelentősen visszaesett az egyéb tevékenység aránya a tevékenységi kör 

szűkülése, illetve a tevékenység szerkezetének átalakulása miatt (csatornaszolgáltatási 

tevékenység kiválással történő teljes megszűnése, technológia üzemeltetési tevékenység 

szűkülése). Ugyanakkor az összes árbevétel csökkenése is jelentős, közel 30 % e két 

tényező hatására.  
 

b./ Ráfordítások elemzése 
 

A bevételek megszerzéséhez kapcsolódó ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: 
 

Megnevezés 2018.  év 2019.  év 

 mFt % mFt % 

Anyagjell. ráf. 619,6 67,2 542,6 58,7 

Működési költségek 237,8 25,8 242,3 26,2 

- Személyi jellegű r. 204,7 22,2 208,1 22,5 

- Értékcsökk. leírás 33,1 3,6 34,2 3,7 

Egyéb ráfordítások 64,8 7,0 139,0 15,1 

Pénzügyi műv. ráford. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ráfordítások összesen 922,2 100,0 923,9 100,0 

 

A ráfordításokon belül - hasonlóan a bevételek szerkezetéhez - legnagyobb arányt a 

termelés-szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek képviselik. 2019. évben a ráfordítások 

összege és megoszlása bázisszinten teljesül. Szinte minden költség elemnél 

kimutatható a költségtakarékossági intézkedéseink hatása, a legnagyobb csökkenés 

azonban az anyagjellegű ráfordításoknál, ezen belül a lecsökkent működéssel 

kapcsolatos szakértői díjaknál realizálódott.   

 

Az anyagjellegű ráfordítások alakulását szemlélteti az alábbi táblázat: 
 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

 mFt % mFt % 

Anyagköltség összesen: 45,1 7,3 39,2 7,2 

   ebből: - tüzelőanyag 
 

28,0 4,5 21,9 4,0 

              - vegyi anyag 0,7 0,1 0,7 0,1 

              - egyéb anyagok 16,4 2,7 16,6 3,1 

Igénybevett szolgáltatások 207,8 33,5 158,7 29,3 

    ebből: - bérleti díjak 30,8 5,0 30,3 5,6 

              - karbantartás 46,2 7,5 36,9 6,8 

              - hírdetési díj, reklám-prop. 0,0 0,0 0,0 0,0 

              - oktatási és továbbképz. ktg. 0,3 0,0 0,0 0,0 

              - utazási és kiküldetési ktg. 2,0 0,3 1,6 0,3 

              - működési szolg., szakértői díjak 108,4 17,5 77,1 14,3 

              - környezetvédelmi ktg.        3,7 0,6        1,2 0,2 

              - egyéb igénybe vett szolg. 16,4 2,6 11,2 2,1 

Egyéb szolgáltatások értéke 12,5 2,0 8,2 1,5 

   ebből: - hatósági, igazg.szolg.,illeték 4,2 0,7 1,1 0,2 
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              - pénzügyi, befekt. szolg. díjak 2,1 0,3 2,0 0,4 

              - biztosítási díjak 6,0 1,0 4,8 0,9 

Eladott áruk besz.ért., és alváll.telj.ért. 
354,2 57,2 336,5 62,0 

   Ebből:  - földgáz 234,6 37,9 201,8 37,2 

               - forróvíz 102,6 16,6 104,9 19,3 

               - közvetített szolgáltatás 

               - eladott készletek 

     16,4 

       0,6 

2,6 

    0,1 

     29,8 

       0,0 

5,5 

       0,0 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORD. ÖSSZ. 619,6 100,0 542,6 100,0 

 

A működési költségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Megnevezés 2018. év 2019. év    2

0

0

1

.

 

é

v 

2002.I-V.hó 

 mFt % mFt % 

Személyi jellegű 

ráfordítások 

204,7 86,1 

 

208,1 85,9 

    ebből:   - bérköltség 159,5 67,1 169,9 70,1 

                - személyi jell. 

egyéb kifizetés 

8,8 3,7 2,1 0,9 

                - bérjárulékok 36,4 

 

15,3 

 

36,1 

 

14,9 

 Értékcsökkenési leírási 

költség 

33,1 

 

13,9 

 

34,2 

 

14,1 

 MŰKÖDÉSI ÖLTSÉGEK 

ÖSSZESEN 
237,8 

 

100,0 242,3 

 

100,0 

 

A bérfejlesztés átlagosan 3,0 %-os volt 2019. január 1-től, továbbá átlagosan 11,0 % 

bonusz kifizetést és annak járulékait tartalmazza a 2019. évi költség. A bázishoz képest 

költségcsökkenést jelent 1 fő munkatársunk nyugdíjba vonulása kapcsán a munkájuk 

költségtakarékosabb megvalósítása, továbbá 2 fő nyugdíjas foglalkoztatásának 

megszűnése. 2019. január 1.-jétől alapbéresítésre került a korábban az önkéntes 

nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, amely a törzsbérre vetített 4 % volt. 
 

Az amortizációs költség bázisszinten maradt, hiszen a kiválás miatti állomány csökkenést 

ellensúlyozta a forróvíz hálózat felújítása és 2 új cégautó beszerzése. Tárgyévben 

megvalósult a forróvíz hálózat felújítása, valamint 2 db cégautó beszerzésére került sor. 

Ugyanakkor a csatornahálózat a tevékenységgel együtt másik társasághoz került, ami 

csökkentette az eszközök értékét.  
 

3. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

a./ A társaság az eredmény-kimutatás összeállításánál különös figyelemmel volt a 

folytonosság és az óvatosság elvére. Költségei között elszámolta számszerűsített 

veszteségeit, amelyek az üzleti évben vagy korábban jelentkeztek. Az értékcsökkenési 

leírási költség a nyereség alakulásától függetlenül került elszámolásra a számviteli 

törvénnyel összhangban. 

Az üzleti évet terhelő ráfordítások, illetve bevételek attól függetlenül kerültek 

számbavételre, hogy azok pénzkiadásként, pénzbevételként mikor jelentek meg. 
 

Ennek érdekében megfelelően alkalmazta a társaság a bevételek és ráfordítások aktív, 

illetve passzív időbeli elhatárolását, a bizonytalan követelések esetében az értékvesztés 

elszámolását, valamint a várható költségek és kötelezettségek esetében a céltartalék 

képzést, figyelembe véve a Társasági adó törvény előírásait is. 
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A számviteli törvény alapelveivel összhangban figyelembevételre kerültek a mérleg 

fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja közötti, előző évet érintő gazdasági 

események is. 
 

b./ Társaságunknál a kísérleti fejlesztés, kutatás témaköre a tevékenység jellegéből adódóan 

nem jellemző. 2019. évben ilyen jellegű ráfordítás a társaságnál nem merült fel. 
 

c./ Az adózás előtti nyereséget terhelő társasági adó és energia ellátók jövedelem adója 

alapjának megállapításánál az alábbi módosító tényezőket vettük figyelembe a 

vonatkozó adó törvényekkel összhangban: 
 

 

Megnevezés eFt 

l. Adózás előtti eredmény 69771 

Adóalapot növelő tételek:  

-  Céltartalék képzés (egyéb ráfordítás) 0 

-  Terv szerinti écs., terven felüli écs., értékesítés netto 34252 

-  Bírság (mulasztási bírság, szennyvíz bírság)                     1 

-  Hitelezési veszteség, elszámolt értékvesztés 

-  Elengedett követelés 

0 

97922 

-  Alapítványi támogatás 

-  Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke SZTV 

-  Átalakulás miatti kivezetés SZTV 

-  Nem a vállalkozás érdekében felm. ktg. 

 

1075 

734 

40275 

5 

Adóalapot növelő tételek összesen 174264 

3. Adóalapot csökkentő tételek:  

-  Céltartalék felhasználás                 349 

-  Adótörvény szerint figyelembe vett écs. leírás 29015 

-  Visszaírt értékvesztés 

-  TAO felajánlás bevétele 

-  Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke TAO szerint 

-  Átalakulás miatti kivezetés TAO 

-  Behajthatatlan követelés (SZ bank) 

97921 

0 

388 

40275 

97916 

Adóalapot csökkentő tételek összesen 265865 

4. Társasági adóalap korrigált értéke -21830 

5. Társasági adó 0 

6. Energia ellátók jövedelem adója (Robin Hood adó) 

- adóalap növelő tételek: alapítványi támogatás:       1075 eFt 

  

- adóalapot csökkentő tételek: kapott támogatás:      4110 eFt 

 TAO felajánlás bevétele:        0 eFt 

RH adó alapja                                                         66735 eFt 

Földgáz árbevétel aránya 39,79 % 

 

8232 

7. Adózott eredmény 61539 
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III. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA, A MÉRLEGHEZ 

      KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

A társaság mérlegének fő összege mindössze 2,0 %-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen 

belül a tárgyi eszközök értéke a csatornaszolgáltatási tevékenység kiválásával kivitt 

eszközök valamint az amortizáció elszámolása miatti csökkentő; illetve tárgyévi 

beruházások, felújítások növelő hatásának eredőjeként bázisszinten maradt. A 

forgóeszközök összege sem változott mértékadóan, hiszen a 2019. évben előírt osztalék 

összege nem került kifizetésre.  

 
 

Eszközök 2018. XII.31. 2018. XII.31. Változás  Index 

 mFt % mFt % mFt % 

Befektetett eszközök 178,6 22,9 176,4 23,1 -        2,2 98,8 

Forgóeszközök 599,8 76,8 582,7 76,1 -      17,1 97,1 

Aktív időbeli elhatárolások. 2,5 0,3 6,1 0,8 +       3,6   244,0 

Eszközök (aktívák) összesen 780,9 100,0 765,2 100,0 -      15,7 98,0 

 

A források minimális csökkenése mellett azok szerkezetében történt jelentős változás. A 

csatornaszolgáltatási tevékenység kiválásával kivitt eredménytartalék, valamint a 2019. évi 

adózott eredmény jelentős csökkenése hozta magával a saját tőke 245,9 mFt-os 

csökkenését.  A kötelezettségek növekedése a tulajdonos részére előírt és ki nem fizetett 

osztalékkal kapcsolatos kötelezettséget tartalmaz alapvetően. A céltartalék egyenlege is 

csökkent, mert nem került sor képzésre, csak  minimális feloldásra a kártérítési 

kötelezettség csökkenése miatt.  

 

Források 2018. XII.31. 2019. XII.31. Változás  Index 

 mFt % mFt % mFt % 

Saját tőke 461,6 59,1 215,7 28,2 -    245,9 46,7 

Céltartalékok 108,2 13,8 107,8 14,1 -        0,4  99,6 

Kötelezettségek 174,8 22,4 411,0 53,7 +   236,2 235,1 

Passzív időbeli elhatárolások. 36,3 4,7 30,7 4,0 -        5,6          84,6 

Források (passzívák) összesen 780,9 100,0 765,2 100,0 -      15,7 98,0 

 

 

 

1. Az eszközök értékének és összetételének alakulása 
 

 Az immateriális javak záró értéke szoftverek könyvszerinti értékét tartalmazza, 

amelyet a tárgyévben csak az amortizáció elszámolása módosította. 
 

 A tárgyi eszközök nettó értéke a csatornahálózat eszközeinek kivezetése, valamint 

az elszámolt amortizáció csökkentő hatását; valamint a forróvíz hálózat 

felújításának és a 2 db cégautó beszerzés növelő hatását tartalmazza, de néhány 

kisértékű eszköz beszerzésére is sor került.  
 

 Befektetett pénzügyi eszközök nem voltak sem a bázis, sem a tárgyidőszakban. 
 

 A készletek záróállománya a CO2 és a vegyi anyagkészlet állományát foglalja 

magában, valamint csekély értékű készenléti alkatrész állományt. 
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 A követelések állománya a vevői követeléseken túlmenően az alábbi egyéb 

követeléseket tartalmazza (78,7 mFt). 

 2018.12.31.   2019.12.31. 

 

Eltérés 

= Folyamatos ÁFA 22,0           18,1            -3,9 

= RH túlfiz 13,9             25,0          +11,1  

= TAO túlfizetés   

= IPA túlfizetés 

0,8 

     0,6 

            28,8 

             6,8 

         +28,0 

          +6,2 

= egyéb 0,0               0,0 

 

               - 

Összesen 37,3 78,7          +41,4 
    

Az egyéb követelések alapvetően adó túlfizetésekből tevődik össze, amelyekkel 

kapcsolatos előleg fizetési kötelezettségek a korábbi évek lényegesen magasabb 

forgalma és nyeresége alapján lettek megállapításra. 

 

 Az értékpapírok záró értéke nulla, miután a pénzügyi biztosíték rendelkezésére 

bocsátása érdekében helyette készpénzben tartja a Társaság pénzeszközeit.  
 

 Aktív időbeli elhatárolásként 6,1 mFt került elszámolásra tárgyév végén, 

melyen belül legnagyobb arányt a 2 évre előre kifizetett foglalkozás-egészségügyi 

ellátás és egészségbiztosítás képviseli a következő évre megfizetett biztosítások, 

előfizetési díjak mellett.   

2018.12.31.    2019.12.31. Eltérés 

Kiadások időbeli elhatárolása összesen:    2,5       6,1        +3,6  

előfizetési és oktatási díjak és biztosítások        
 

2. A források értékének és összetételének alakulása 

 

a/ A saját tőke záró értéke jelentősen csökkent a realizált adózott eredmény tárgyévi 

csökkenése, valamint a csatornaszolgáltatási tevékenységgel együtt kivitt 

eredménytartalék miatt. 
  

2018.12.31.    2019.12.31.   Eltérés 

b/ A céltartalékok záró értéke     108,1    107,8  -  0,3 

 Ebből: 

Céltartalék a várható kötelezettségekre   108,1    107,8    -   0,3 

= Várható szennyvízbírság      90,0      90,0               - 

= Kártérítés miatti kötelezettség       18,1      17,8            -  0,3 
 

c/ Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettsége nincs a társaságnak, a rövid lejáratú 

kötelezettség összege kismértékben csökkent. Ezen belül a szállítói kötelezettség is 

csökkent, csakúgy, mint az egyéb kötelezettségek összeg. Az egyéb rövidlejáratú 

kötelezettségek záró állománya az alábbiakból tevődik össze (58,5mFt): 
 

 2018.12.3 2019.12.31. Eltérés 

 vevő túlfizetés+kaució 3,8 8,7 +4,9 

 bérfizetés, letiltás és bérjárulékok 15,4 15,5 +0,1 

 MSZKSZ tagdíj 2,3 2,3 - 

 energiaadó 2,5 2,6 +0,1 

 ÁFA, folyamatos 40,0 29,4 -10,6 

 egyéb 0,3 0,0 -0,3 

Összesen: 64,3 58,5 -5,8 
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d/ A passzív időbeli elhatárolások 30,7 mFt-os záró értékéből meghatározó súlyt képvisel 

a közműfejlesztésre és CO2 kvótaként kapott bevételek elhatárolása, a különféle 

adókkal kapcsolatos elhatárolások mértéke minimális. 

2018.12.31.    2019.12.31. Eltérés 

          Halasztott bevétek elhatárolása összesen:  33,7        28,6    - 5,1      

 közműfejlesztési támogatás              19,3      15,3         - 4,0  

 CO2 kvóta        14,4        13,3  - 1,1 
                                                                                     

Bevételek elhatárolása (forróvíz árjóváírás)     1,2         1,1            - 0,1 
 

Költségek, ráfordítások elhatárolása    1,4          1,0    -0,4      

 könyvvizsgálat                  0,5       0,5          0,0  

 egyéb        0,9          0,5           -0,4 
    

Összesen:       36,3   30,7 -5,6 
    

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

a./  Az értékelési elvek nem változtak az elmúlt évihez képest. 
 

b./ A 2018 december 31-én értékkel nem rendelkező földterület nagysága a társaságnál 

3661 m
2
 , amely az összes földterület 100 %-át képezi.  

 

c./ A várható veszteségek miatt elszámolt értékvesztés:  
 
 

Követelésekre elszámolt értékvesztés összege 2019. december 31-én mindössze 2,1 mFt. 

Ugyanakkor a felszámolás alatt álló Széchenyi Bankban elhelyezett betétünkkel 

kapcsolatban korábban elszámolt értékvesztés a felszámolási mérleg alapján behajthatatlan 

követelésnek minősül, ezért 2019. évben behajthatatlan követelésként számoltuk el a 97,9 

mFt összeget. 
 

d./ Hitelekkel és váltókkal kapcsolatosan zálogjoggal terhelt eszközei nincsenek a 

társaságnak. 
 

Tájékoztató kiegészítések 
 

 A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulását 

az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Megnevezés 
Me. 2018. év 2019. év 

Átlagos stat. állományi létszám fő 24,46 23,37 

- Teljes munkaidős fő 22,21 23,37 

- Részmunkaidős fő   2,25   0,0 

Bérköltség mFt 159,5 169,9 

- Teljes munkaidős  154,9 169,9 

- Részmunkaidős      4,6  

Személyi jellegű egyéb kifizetések mFt     8,8 2,1 

- Teljes munkaidős      8,8 2,1 
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 A személyi jellegű egyéb kifizetések tárgyévi alakulását mutatja be a következő 

táblázat: 

mFt 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Keresőképtelenség első 15 napjára fizetett táppénz 0,3 0,2 

Munkáltató hozzájárulás önkéntes nypt 

Kp.átalány, foglalk. eü-i ellátás 

5,5 

2,5 

0,0 

1,3 

Reprezentációs költség 0,0 0,1 

Egyéb (Szja, életbiztosítás,egyéb)            0,5            0,5 

ÖSSZESEN: 8,8 2,1 

 

 Visszavásárolt saját üzletrész nem volt a társaság birtokában. 

 

 Környezetvédelmi tevékenység  
 

A Csepeli Erőmű Kft. 2019. évi környezetvédelmi tevékenysége a 

Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) utasításai, a jogszabályi előírások és 

a belső utasítások alapján került végrehajtásra.  
 

Az alábbi összeállítás szakterületenként, főbb összefüggésekben ad tájékoztatást a 

környezetvédelmi tevékenységről. 
 

 Kötelező, 2018. évre vonatkozó, 2019. évben esedékes éves 

adatszolgáltatások teljesítve: 
 

 OSAP 1694 adatszolgáltatás 

 Hulladék (HIR-ÉV és E-PRTR adatszolgáltatás, OKIR rendszerben) 

 Levegőtisztaság-védelmi (LM adatszolgáltatás, OKIR rendszerben) 

 OSAP 1375 adatszolgáltatás 

 Vízminőség-védelmi (VÉL adatszolgáltatás, OKIR rendszerben) 

 Önellenőrzési (EMISZ ÖA adatszolgáltatások, I. és II. félévre, OKIR 

rendszerben) 

 OSAP 1378 adatszolgáltatás 

 Talajvíz monitoring (FAVI MIR-K adatszolgáltatás, OKIR rendszerben)  

 Hitelesített Üvegházhatású gázkibocsátási jelentés 

 Éves környezeti beszámoló 
 

Az adatszolgáltatások tartalmával kapcsolatban hatósági észrevétel nem történt. 

 

 Engedélymódosítások, eljárások 
 

 Talajvíz monitoring kutak vízjogi engedélye 
 

A Csepeli Erőmű Kft. Budapest XXI., ker., Színesfém u. 1-3. szám alatti 

telephelyen létesített talajvíz megfigyelő kutakra vonatkozó vízjogi 

fennmaradási engedélyének érvényessége (száma: KTVF: 43589-6/2008.) 

2018. november 30-án lejárt. 

Társaságunk az engedély módosítása tárgyában (érvényesség határidő 

meghosszabbítás, egységes szerkezetben foglalt engedély) kezdeményezett 

eljárására az illetékes hatóság a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Határozatban (hivatkozási száma: 

35100-4547-1/2019. ált.) a lejárt engedélyben foglaltakat visszavonta és új 
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engedélyt adott ki, amely már a talajvíz megfigyelő kutak vízügyi 

objektumazonosító számait is tartalmazza. Az új engedély érvényessége: 2029. 

március 31. 
 

 Szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátási IV. kereskedési időszak 2021-2025 

közötti részidőszakra vonatkozó Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket 

megalapozó adatszolgáltatás 
 

A fenti tárgyban az adatszolgáltatása az EU ETS NIMs Nyomonkövetési 

módszertani tervével együtt benyújtásra került. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság Dekarbonizációs Főosztálya a benyújtott adatszolgáltatást 

befogadta. 

 

 Egységes Környezethasználati Engedély módosítása 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, mint illetékes 

környezetvédelmi hatóság, Határozatban (száma: PE-06/KTF/3231-2/2019.) 

törölte társaságunk EKHE engedélyéből a „Csatornahálózat üzemeltetés, 

szennyvízelvezetési szolgáltatás” címszó alatti bekezdést. 
 

Az engedély hivatalból történő módosításának indoka, hogy a Csepeli 

Ipartelepen a törölt tevékenységet 2019. évtől jogutódként a Csepeli Ipartelep 

Csatornahálózati Kft. végzi. 

 

 Hatósági ellenőrzés 
 

A tárgyévben nem történt hatósági ellenőrzés a környezetvédelem területén 

illetékes hatóságok részéről. 

 

 Hulladékgazdálkodás 
 

2019. évben elszállított hulladékok: 
 
 

 elszállított veszélyes hulladék: 39 kg 

 egyéb települési hulladék elszállíttatása közszolgáltatóval (Fővárosi 

Közterület Fenntartó Zrt.) történt 
 

Tárgyévben a fenti veszélyes hulladékok elszállítására 2018. 10. 08-án 

került sor.  
 

 Felszín alatti vizek védelme 
 

 

Társaságunk 2019. évben, a talajvíz monitoring kutakra vonatkozó, fentiekben 

említett, új  vízjogi engedély értelmében a talajvíz mintavételes méréseket 2019. 

szeptember 20-án végeztette el a megfelelő mintavételi jogosultságokkal 

rendelkező Agruniver Holding Kft-vel. 
 

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a társaság tevékenysége a 

felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorolt. 
 

A talajvíz monitoring mérésekre vonatkozó tárgyévben életbelépett engedély 

előírja a monitoring kutak vízszintjének rendszeres mérését is. A mérések 

elvégzéséhez szükséges vízszintmérő készüléket (típus: BFK-30 water level 
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indicator modell) társaságunk beszerezte, a mérések elvégzése saját erőből 

történik. 
 

 Légszennyezés 
 

A vonatkozó jogszabályok és társaságunk Egységes Környezethasználati 

Engedélyében előírtak alapján az üzemeltetett tüzelőberendezések közül a 

tárgyévben a PTVM kazánok kéményének, P38 jelű pontforrás, emisszió 

mérése történt meg. 
 

A méréseket a megfelelő hatósági jogosultságokkal rendelkező Apave 

Magyarország Kft. NAH-1-1712/2017 számon akkreditált 

vizsgálólaboratóriuma végezte el. 
 

A vizsgálati jelentés szerint a kazánok légszennyezőanyag emissziói 

határértékei nem haladják meg a rendeletben előírt értékeket. 
 

 Üvegházhatású gázkibocsátás 
 

Az üvegházhatású gázkibocsátás rendelet szerinti nyomon követése a 

tárgyévben is megtörtént.  
 

Társaságunk részére 2019. évre megállapított ingyenes kvótamennyiség 0 tCO2 

volt. 
 

A Csepeli Erőmű Kft. által üzemeltetett létesítmény (PTVM kazánház /hő 

referencia érték szerinti teljesítményrész, nem CL/) 2019. évben az azt 

megelőző évhez hasonlóan tartalék üzemmódban üzemelt. A létesítmény által 

kibocsátott üvegházhatású gáz mennyisége 595,767 tCO2, a termelt 

hőmennyiség: 9,147 TJ volt. 
 

 Egyéb, környezethasználatot érintő események ismertetése 
 

Integrált Irányítási Rendszer felügyeleti audit 
 
 

A társaság Integrált Irányítási rendszerének felügyeleti auditja 2019. június 04-

én megtörtént. 
 

A tanúsítási auditon a társaság megfelelt a MIR (MSZ EN ISO 9001:2015), KIR 

(MSZ EN ISO 14001:2015) és MEBIR (MSZ 28001) tanúsítások 

követelményeinek és a tanúsítási okiratok érvényességét, az akkreditáló 

szervezet, a Magyar Szabványügyi Testület fenntartja. 
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Mellékletek 

 

 

 

   l. sz. melléklet  Költségek költség nemenkénti alakulása 

  2. sz. melléklet  Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása 

  3. sz. melléklet  Pénzügyi bevételek és ráfordítások alakulása 

  4. sz. melléklet  Immateriális javak alakulása 

  5. sz. melléklet  Tárgyi eszközök értékének alakulása 

           6. sz. melléklet  Immateriális javak, és a tárgyi eszközök halmozott 

értékcsökkenésének alakulása 

 7. sz. melléklet  Immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének  

                              bemutatása 

  8. sz. melléklet  Beruházások és felújítások pénzügyi teljesítése 

  9. sz. melléklet  Készletállomány alakulása 

10. sz. melléklet  Vagyoni-pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása  

11. sz. melléklet  Saját tőke változása 

12. sz. melléklet  Céltartalékképzés 

13. sz. melléklet  Cash-flow kimutatás 

14. sz. melléklet  Tevékenység szétválasztása Földgáz 

15. sz. melléklet  Tevékenység szétválasztása Forróvíz 

 


