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Kiegészítő melléklet 
a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, 

a Trafó KMH Nonprofit KFT  
2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről 

 
 
 
A Társaság neve:             Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 
           székhelye:             1094 Budapest, Liliom u.41. 
 
Tulajdonos:                       Budapest Főváros Önkormányzata, 100%-os tulajdon  
 
Alapítás időpontja:           2002. július. 01. 
 
Cégbejegyzés dátuma:      2002. október. 17. 
 
Alapítói vagyon:               3.000.000,- Ft        
 
KSH száma:                     21455584-9001-599-01 
 
Cégjegyzékszám:             01-09-917855 
 
Képviselő:                        Szabó György ügyvezető igazgató 
Lakcíme:       1016 Budapest, Gellérthegy u.23. 
 
Besorolása:                       Kiemelten közhasznú nonprofit társaság 
 
A Trafó KMH Közhasznú Társaság – a törvényi előírásnak megfelelően és a Tulajdonosi 

döntés értelmében -Nonprofit Kft-vé alakult át 2009.június 09-vel.  

 
Általános Forgalmi Adó szempontjából: adóalany 
 
A Társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs. 
 
A mérlegkészítés időpontja: 2010. február 15. 
 
A Társaság feladata, célja:  
 
Befogadó jellegű színház, alkotóműhely, olyan közösségi színtér, amely ellátja a Fővárosi 

Önkormányzat közművelődési, művészeti tevékenységét támogató feladatait, többek között: 
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• Elősegíti a fiatal és innovatív művészek legújabb törekvéseinek bemutatását a kortárs 

színház, tánc, zene, képzőművészet, film, videózás területén.  

• Segítséget nyújt a hazai fiatal művészek részére, hogy külföldi tanulmányutakhoz és 
bemutatkozási lehetőséghez jussanak.  

• Teret biztosít a különböző szakmai kísérleteknek, műhely munkáknak, stílus 
törekvéseknek.  

 
A Társaság, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel - a közhasznú tevékenység 
elősegítése érdekében – végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  
 
 
Cél szerinti közhasznú tevékenységi körök:  
 

• Előadó-művészet ( Főtevékenység ) 

• Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

• Alkotóművészet 

• Egyéb foglalás 

• Művészeti létesítmények működtetése 

• Kulturális képzés 

• Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 

•  Film-, videó-, televíziógyártás 

• Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel  utómunkálatai  

• Hangfelvétel készítése, kiadása 

• Filmvetítés     

• Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
Alkalmazott könyvelés:  
Kettős könyvvitel, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet elkülönítetten kezeljük. 
A költségek kizárólag az 5. Költségnem számlaosztályban kerültek könyvelésre. 
Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek a mérlegben.   
 
Beszámolási kötelezettség: 
A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. számú törvénynek és az egyéb 
szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletnek és a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően készítjük a beszámolót. 
 
A Társaság a fenti feladatok ellátására, a cél szerinti tevékenység támogatására 
„Közszolgáltatási Szerződés”-t kötött a Fővárosi Önkormányzattal. 
A tevékenység ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyont az Önkormányzat 
haszonkölcsönbe illetve vagyonkezelésbe adta a Társaságnak. 
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A beszámoló készítésért felelős 
 
Molnárné Kuskó Szilvia 
Lakcím: 2015 Szigetmonostor, Damjanich u.13. 
Regisztrációs száma: 174725 
 
A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve és bejegyzési száma 
A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. 
 
Mingus Kft.  1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A. 
Könyvvizsg.kam.tag.szám:  001352 
Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló 
Könyvvizsg.kam.tag.szám:  003327 
 
 
A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
Több helyen is szerepeltethető adatok nincsenek. 
 
A Társaság tulajdonosi körében változás nem történt. 
 
A mérleg a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét tükrözi. 
Értékhelyesbítést, értékvesztést nem számoltunk el. 
A mérlegtételek értékelésében az előző évhez képest változás nem történt.  
 
A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, - a leltár egyeztetéses 
módszerrel készült. 2009. évben tételes, egyedi felvétellel leltározást tartott. Ebben az évben a 
2002-ben, 2004-ben ill. 2005-ben beszerzett dvd lejátszók, color laserjet nyomtató, 
blokknyomtató,  pénztárgép, monitor és nyomtató selejtezésére került sor.   
A mérlegben a tárgyi eszközöket, immateriális javakat a fordulónapi nettó értéken 
szerepeltetjük. 
 
Behajthatatlan követelésünk nincs.  
 
A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárakban ténylegesen meglévő 
összegben szerepel.  
 
A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra. 
  
A Társaságnál 2009-ben likviditási problémák nem merültek fel, fizetőképességünket 
folyamatosan megőriztük.  
A likviditási ráta mutató értéke 488 % (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek).  
Hitelfelvétel nem történt. 
 
A tőkeerősség mutatója 49,5 % (saját tőke/ összes forrás aránya) 
A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 16,35%. 
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A mérlegtételek alakulása: 

 
 

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás 
 

Befektetett eszközök 50.853 46.137 -4.716 
Immateriális javak 1.218 788 -430 
Tárgyi eszközök 49.635 45.349 -4.286 
Befektetett pénzügyi eszközök    
Forgóeszközök 134.179 222.539 88.360 
Készletek 689 811 122 
Követelések 9.816 10.981 1.165 
Értékpapírok    
Pénzeszközök 123.674 210.757 87.083 

Aktív időbeli elhatárolások  
6.870 13.455 6.585 

Eszközök összesen 
191.902 282.141 90.239 

    
Saját tőke 124.903 139.655 14.752 
Jegyzett tőke 3.000 3.000 0 
Jegyzett,de még be nem fizetett tőke    
Tőketartalék 20.000 20.000 0 
Eredménytartalék 103.400 101.903 -1.497 
Lekötött tartalék    
Értékelési tartalék    
Mérleg szerinti eredmény -1.497 14.752 16.249 
Céltartalék    
Kötelezettségek 14.675 45.597 30.922 
Hosszú lejáratú kötelezettségek    

Rövid lejáratú kötelezettségek 14.675 45.597 30.922 

Passzív időbeli elhatárolások 
52.324 96.889 44.565 

Források összesen 
191.902 282.141 90.239 
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ESZKÖZÖK 
 
Befektetett eszközök: 
 

 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök 

bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2009-ben 
(ezer forintban) 

 
Megnevezés Nyitó 

érték 
Évközi 

növekedés 
Évközi 

csökkenés 
Záró érték 

     

Bruttó érték 
    

Immateriális javak összesen: 4.402 251 0 4.653 
    1.Vagyoni értékű jogok 1.232 0 0 1.232 
    2.Szellemi termékek 3.170 251 0 3.421 
Tárgyi eszköz összesen: 93.711 3.957 552 97.116 
.   1.Műszaki berendezések  43.489 1.085 294 44.280 
   2.Egyéb berendezések 5.188 1.733 78 6.843 
   3.Bérelt ingatlan felújítás 43.552 1.139  44.691 
   4.Idegen tul.eszk bővítés 1.302   1.302 
   5.Beruházások  180  180 0 

Értékcsökkenés 
    

Immateriális javak összesen: 3.184 681  3.865 
   1.Vagyoni értékű jogok 429 406  835 
   2.Szellemi termékek 2.755 275  3.030 
Tárgyi eszköz összesen: 44.076 8.062 370 51.768 
   1.Műszaki berendezések  32.488 2.864 293 35.059 
   2.Egyéb berendezések 3.560 2.361 77 5.844 
   3.Bérelt ingatlan felújítása 7.903 2.647  10.550 
   4. Idegen tul.eszk. 125 189  314 
   4.Beruházások      

Nettó érték 
    

Immateriális javak összesen: 1.218   788 
   1.Vagyoni értékű jogok 803   397 
   2.Szellemi termékek  415   391 
Tárgyi eszköz összesen:    49.635   45.349 
   1.Műszaki berendezések  11.001   9.221 
   2.Egyéb berendezések 1.628   999 
   3.Bérelt ingatlan felújítása 35.649   34.141 
   4. Idegen tul.eszk.  1.177   988 
   5.Beruházások  180   0 
 
 



6 
 

 
Az  immateriális javak bruttó értékében növekedés következett be, számítógépekhez 
szükséges szoftvereket vásároltunk. A műszaki berendezések állományában bekövetkezett 
változást projektor tartó doboz, rámpa, függöny, notebookok, nyomtató, digitális kamera, 
monitor, DVD lejátszó vásárlása okozta. Egyéb berendezések állományában a változásokat a 
projektor vásárlása, a kanapé beszerzése, székek, asztalok vásárlása és mobiltelefonok 
beszerzése okozta. 
 
Az idegen tulajdonon végzett beruházások forrása a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 
támogatás volt. A Trafó 10 éves évfordulójára a tavalyi év folyamán már felújítottuk a 
parkolót, a közönségforgalmi teret és a kávézót. Telefonrendszerünket korszerűsítettük. 
Eszközbeszerzésekre is sor került, a kávézóba új bútorokat (székek, asztalok) vásároltunk, a 
parkolóba pedig egy kerékpártárolót. Idén a maradék forrás felhasználásra került, a kávézó 
világosítását tökéletesítettük és kisebb beszerzésekekkel próbáltuk finomítani az eredményt. 
 
A beszerzett eszközöket bekerülési értéken vettük nyilvántartásba, - nettó módon. 
 
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel a bruttó érték alapján a számviteli 
politikában meghatározott leírási kulcsok szerint, negyedévente történik. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési vagy előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba 
vételkor egy összegben költségként kerülnek elszámolásra. 

 
Társaságunk által a bekerülési érték alapján, lineárisan alkalmazott értékcsökkenési leírási 
kulcsok a következők: 

• ingatlanok 2 %, 
• gépek, berendezések, felszerelések 14,5 %, 
• gépjárművek 20 %, 
• számítástechnikai eszközök, híradástechnikai eszközök, irodatechnikai berendezések 

33 %, 
• vagyoni értékű jogok 6 év, 
• üzleti vagy cégérték 5 év, 
• idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6%, nincs időkorlát. 

 
 
A beszámolási időszak alatt terven felüli értékcsökkenés, illetve értékcsökkenés visszaírás 
nem történt. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegbe, a fordulónapi nettó értéken kerültek 
beállításra. 
Az 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök esetén az értékcsökkenés összegét a 
beszerzéskor egy összegben elszámoljuk. 2009-ban  1.268.288,- Ft –ért szereztünk be 
kisértékű eszközöket.  
 
A Társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek. 
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Forgóeszközök: 
 
Készletállományként a Galéria kiadványai és a Társaság által készíttetett pólókat, 
vászontáskákat vettük nyilvántartásba. A készletek leltározása év végén tényleges felvétellel  
megtörtént. 
 
Követelések: 
 
A mérlegbe a szolgáltatásból, szerződésből jogszerűen eredő, a kiszámlázás szerinti, vevő 
által elismert követeléseket állítottuk be ( 2.452.368 e Ft ), - 180 napon túli tartozás nincs.  
 
Adott előleg: 0.- Ft. 
 
 
Egyéb követelésként került a mérlegbe: 

• 2007. évben bevezettük, hogy kultúra-utalvánnyal is lehet belépőjegyet vásárolni 
(accor, sodexo, interticket), az utalványokat januárban váltottuk be, összegük  
1.394.100,- Ft. 

• a visszaigényelhető áfa összege 6.939.000,- Ft. 

• bankkártyával történő vásárlás 66.800,- Ft. 

• a  Művész mozinak bizományba átadott bérletekkel január hóban számoltak el, az el 
nem adott bérleteket egyéb követelésként állítottuk be, 120.000,- Ft. 

 
 
Szállítói jóváírásként tartjuk nyilván a T-Online 9.212,- Ft-os tartozását, az összeget 
követelésként állítottuk be a mérlegbe. 
 
Pénzeszközeink egyeztetése megtörtént, a pénzkészlet leltározásánál eltérés nem volt. 
A külföldi számlák kiegyenlítésének rugalmasabb kezelése érdekében a Volksbank-nál euro, 
dollár és font alszámlát is vezetünk, így talán kiküszöbölhető a nagyobb árfolyamveszteség. 
A Raiffeisen Banknál csak forint számlát nyitottunk, pénzforgalmat nem bonyolítunk, ez 
inkább csak a biztonságot szolgálja.  
 
Szabad pénzeszközeinket a számlánkat vezető bankoknál folyamatos lekötésre helyeztük el, 
a lekötés bármikor felbontható. 
 
A deviza számla fordulónapi árfolyam értékelését elvégeztük, az eltérés a számviteli 
politikában foglaltak alapján nem jelentős. 
 
A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolása megtörtént: 
 
Bevételek   6.506 e Ft  
 
jegybevétel      1.527 e Ft  
jegyirodai elszámolás, kamat   4.979 e Ft 
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Költségek   6.949 e Ft  
 
2010. évi programokkal kapcsolatban kifizetett költségek:  5.188 e Ft 
folyamatos szolgáltatásokra fizetett időarányos összegek:     210 e Ft  
dolgozók számára vásárolt 2010.évi bérlet:    1.551 e Ft  
 
A 2008. évi mérlegben szereplő zárótételek rendezésre kerültek. 
 
 
FORRÁSOK 
                         
                                                                 
Saját tőke összege:                                                                                      139.655 e Ft 
  Jegyzett tőke:                                                                                                3.000 e Ft  
  Tőketartalék:                                                                                               20.000 e Ft                       
  Eredménytartalék:                                                                                     101.903 e Ft,                    
     mely az előző elszámolási időszakokban képződött eredmény. 
   Mérleg szerinti eredmény:                                                                          14.752 e Ft 
                    
A saját tőke az előző évhez képest, a mérleg szerinti eredmény összegével, 14.752 e Ft-al nőtt.  
 
               A közhasznú tevékenység ellátása során elért nyereség 6.659 e Ft. 
 

Megnevezés 2007 év 2008 év 2009 év Összesen 
Eredmény/veszteség -       13 393    -       1 497            14 752    -     138    

 

 
   
A fenti ábrán jól látható, hogy az elmúlt évek deficitjét az Uniós pályázatok utólagos 
finanszírozása okozta. 
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Kötelezettségek: 
 
Hátrasorolt, illetve hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs. 
A mérlegben rövidlejáratú kötelezettségként a szállítói tartozásokat (13.703 eFt), az állami 
befizetési kötelezettségeket (10.645 eFt), az 1% felajánlásából származó összegeket és az áfa 
arányosítás visszautalásából a fenntartói áfakompenzáció összegét (18.025 eFt) állítottuk be. 
A keresetelszámolási számla egyenlege 3.218 e Ft mutat, - a december hóban leszámfejtett, de 
2010. január hóban utalt díjak miatt.  
 
 Befizetési kötelezettségek:  
        
          
Munkaadói járulék                             338 e Ft 
Munkavállalói járulék                             197 e Ft 
Egészségügyi járulék                                      52 e Ft 
SZJA                                              4.109 e Ft 
Magánszemély különadó 25 e Ft 
Egészségbiztosítás                               1.380 e Ft 
Nyugdíjbiztosítás                              3.841 e Ft 
Magán-nyugdíj                                              497 e Ft 
Rehabilitációs hozzájárulás                                                131 e Ft  
Iparűzési adó, termékdíj  3 e Ft 
Társasági adó kötelezettség 72 e Ft 
          
A határidős kötelezettségek pénzügyi rendezése a Társaság részéről megtörtént. 
 
 
A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségünk nincs. 
 
 
A bevételek és költségek passzív időbeli elhatárolását a mérleg tartalmazza: 
    
     
Bevétel elhatárolás:    64.458 e Ft 
    Halasztott bevételek:  19.647 e Ft 
    Költség elhatárolás:    12.784 e Ft  
 
A bevételek elhatárolása a 2010. évben megvalósuló programokhoz már beérkezett -   főleg 
pályázati - támogatások összegeit tartalmazza;  
           NKA: 2.870 e Ft,  
           Főváros: 54.450 e Ft, 
           „Dán fesztivál” projekt 389 e Ft, 
           „Mundruczó” program   6.250 e Ft, 
           a 2010.évi programokra 2009.évben befolyt jegybevétel 499 e Ft, 
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Halasztott bevételként került elhatárolásra – a számviteli törvény előírása alapján - a 
fejlesztési támogatásból megvalósított beruházások bekerülési értéke. A kapott támogatás az 
aktivált eszközök után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összegével egyezően kerül 
feloldásra a rendkívüli bevétellel szemben.  
A 2009. évet terhelő, de a következő évben felmerülő elhatárolt költségekből 740 e Ft 
rendezvényhez kapcsolódik. 
Egyéb működési költség - telefon, közüzemi díjak – 3.509 e Ft, az ügyvezető 2009. évi 
prémiumának és járulékainak fizetendő összege 8.535 e Ft.  
 
Az aktív és passzív időbeli elhatárolódásokat könyv szerinti értéken mutattuk ki, az előző évi 
tételek rendezése megtörtént. 
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AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 
Az  adatok összehasonlíthatóak az előző évivel. 
 
 
BEVÉTELEK 
 
Az alapító okiratban megjelölt közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó összes 
bevétel alakulása: 
 
Értékesítés nettó árbevétele: 55.730 e Ft 
 
Ebből: 

• Közhasznú tevékenység bevétele: 43.581 e Ft     
 a programok nettó jegybevétele és a programokhoz kapcsolódó egyéb kiszámlázott bevétel. 
 

• Vállalkozási tevékenység bevétele: 12.149 e Ft      
o bérleti díj         8.231 e Ft,                                                     
o továbbszámlázott szolgáltatás 3.880 e Ft,  
o könyv és pólók értékesítése          38 e Ft. 

 
Egyéb bevételek: 328.483 e Ft 
 
Ebből:  
Támogatás: 321.418 e Ft    

• A KFT működéséhez nyújtott tulajdonosi támogatás 248.116 e Ft,   

• NKA támogatás         22.633 e Ft, 

• egyéb pályázati támogatás        42.919 e Ft,  

• OKM támogatás „Pendulum „ programhoz        2.000 e Ft, 

• Főváros támogatás „200 % tánc, Pendulum, Kinn és  benn, Victória” programhoz  
     5.750 e Ft.                 

 
2004.évi Áfa visszautalás és késedelmi kamata: 7.047 e Ft 
Kerekítés:   3 e Ft   
Biztosító által fizetett kártérítés: 15 e Ft 
 
Pénzügyi műveletek bevétele: 15.462 eFt 
 
Ebből: 
Lekötött betétek kamata:   9.935 e Ft.   közhasznú bevétel:     9.839 e Ft 
                                                              vállalkozási bevétel:        96 e Ft  
Elszámolt árfolyamnyereség:  5.527 e Ft. 
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A kapott kamatok megosztása a közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó 
bevételek összes bevételen belüli aránya alapján történt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Rendkívüli bevételek: 2.126 e Ft 
 
A halasztott bevételként nyilvántartott tételek után elszámolt értékcsökkenés összege. 
 
Összes bevétel:                   401.801 e Ft 
 
 
KIADÁSOK 
 
Anyagköltség:        12.893 e Ft  
 
A költségnem számla a fenntartási anyagok, közüzemi díjak, nyomtatványok, egyéb anyagok 
beszerzésére fordított költségeket tartalmazza. 

• Energia     4.782 e Ft,  
• Gáz      3.251 e Ft,  
• Víz-csatornadíj         399 e Ft,  
• Fenntartási anyagok        861 e Ft, 
• Nyomtatvány, könyv     1.373 e Ft,  
• Adathordozó alkatrészek      326 e Ft, 
• Egyéb anyag     1.901 e Ft.    

 
Igénybevett szolgáltatások:   236.805 e Ft   
 
A költségnem számla az alábbi költségeket tartalmazza. 
 

• Szállítási költségeket             10.952 e Ft, 
• Postaköltségeket      885 e Ft,  
• Felmerült bérleti díjakat   4.623 e Ft, 
• Karbantartás költségeit   1.703 e Ft, 
• Nyomdai szolgáltatások költségeit   10.755 e Ft, 
• A reklám propaganda             14.783 e Ft, 
• Kiküldetési költségek             14.915 e Ft, 
• Telefon, Internet    2.437 e Ft 
• Jogi szolgáltatás    2.465 e Ft, 
• Könyvvizsgálat   1.032 e Ft, 
• Szervezői költség    1.015 e Ft, 
• Technikusi szolgáltatás            16.258 e Ft, 
• Művészeti szolgáltatás          104.144 e Ft, 
• Szállásköltség     6.188 e Ft, 
• Takarítás, porta, egyéb            44.650 e Ft. 
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Egyéb szolgáltatások:         1.497 e Ft   
 
Itt kerülnek könyvelésre a hatósági igazgatási díjak, bankköltségek, biztosítási díjak, 
termékdíj.  
 
Bérköltségek:       84.150 e Ft    
 

• A Társaságnál alkalmazotti munkaviszonyban  
foglalkoztatottak bérköltségét   62.389 e Ft,   

• jutalmat, az ügyvezető prémiumát   15.370 e Ft,  

• a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak   3.207 e Ft,  

• az ügyvezető megbízási díját      1.120 e Ft,  

• és a FB tagok        2.064 e Ft  
díjazását tartalmazza a költségnem számla. 
 
 
Személyi jellegű egyéb kifizetések:     9.445 e Ft   
 

• A munkavállalóknak juttatott bérlet    2.123 e Ft, 
• étkezési hozzájárulás      1.695 e Ft, 
• biztosítási díj       1.188 e Ft,   
• az iskolakezdési támogatás          47 e Ft,  
• reprezentáció költség     2.028 e Ft,                                                          
• napidíj      1.279 e Ft,  
• táppénz           92 e Ft, 
• egyéb          993 e Ft  

költségeket könyveljük a  számlára.                                                                      
 
 
Bérjárulékok:      26.340 e Ft     
 
A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések után elszámolt járulékok költségeit 
tartalmazza. 
 
Értékcsökkenési leírás:        8.743 e Ft    
 
A számlára a terv szerinti értékcsökkenést   7.475 e Ft 
és a kisértékű tárgyieszközök     1.268 e Ft  
egyösszegben elszámolt értékcsökkenésének elszámolását könyveltük.  
 
Eladott áruk beszerzési értéke:           34 e Ft. 
 
Közvetített szolgáltatás:        3.881 e Ft továbbszámlázott közmű és egyéb díjak. 
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Egyéb ráfordítás:         2.011 e Ft        
            

• helyi iparűzési adó előírása         165 e Ft   

• termékdíj             78 e Ft   

• vissza nem igényelhető ÁFA      1.545 e Ft   

• rehabilitációs hjárulás          178 e Ft   

• késedelmi kamat, egyéb           42 e Ft   

• kerekítési differencia   3 e Ft   
 
                                                              
Pénzügyi műveletek ráfordítása:          1.178 e Ft    
 
Külföldi szállítók miatt elszámolt árfolyamveszteség. 
 
 
Összes ráfordítás:                      386.977 e Ft 
 
 
A vállalkozási tevékenység kiadásainak részletezése:   
                                                      Közüzemi és egyéb díjak         3.881 e Ft  (átszámlázva) 
                                                      Könyvek, pólók, táskák ELÁBÉ       34 e Ft   
A 2009. évi társasági adófizetési kötelezettség 72 eFt. 
2009. évben a Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt. 
 
A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik. 
 
A működési időszak alatt az ügyvezető részére az alábbi kifizetett, illetve járó juttatások:  
  
Munkaviszonyból származó jövedelem 5.600 e Ft 
Megbízási díj                                                                              1.120 e Ft 
2009. évben kifizetett prémium                               6.558 e Ft 
Külföldi kiküldetés napidíja                                                          509 e Ft 
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett személyi juttatás összege: 2.064 e Ft.  
 
Könyvvizsgálatra a Mingus Kft.-vel kötöttünk szerződést, a 2009. évben elszámolt öszeg 
1.032.000,- Ft.  
 
A KFT környezetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel nem rendelkezik. 
A törvény által előírt környezetterhelési és környezetvédelmi termékdíjról a bevallást 
benyújtottuk, a befizetési kötelezettségeket rendeztük.  
 
Budapest, 2010.március 10.  
                                                                                                                                         
                                                                             Szabó György 
                                                                                ügyvezető  


