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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Altalanos resz 

A Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. tevekenyseget 2010. evben kezdte meg. 
A tarsasag alaptevekenysege: 9102'08 Muzeumi tevekenyseg 
A tarsasag fotevekenysege: 9102'08 Muzeumi tevekenyseg 

Tovabbi tevekenysegei: 
6820'08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, uzemeltetese 
8230'08 Konferencia, nagykereskedelmi bemutato szervezese 
9499'08 M.n.s. egyeb kozossegi, tarsadalmi tevekenyseg 
5811'08 Konyvkiadas 
5812'08 Cimtarak, levelezojegyzekek kiadasa 
5813'08 Napilapkiadas 
5814'08 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa 
5819'08 Egyeb kiadoi tevekenyseg 
7022'08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas 
7220'08 Tarsadalomtudomanyi, human kutatas, fejlesztes 
8552'08 Kulturalis kepzes 
8559'08 M.n.s. egyeb oktatas 
8560'08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg 
8551'08 Sport, szabadidos kepzes 
9101'08 Konyvtari, leveltari tevekenyseg 

A Tarsasag alapfeladatait kozhasznu jogallasu nonprofit miikodesu gazdasagi tarsasagkent vegzi. A 
Fejer Megyei Birosag altal kiadott kozhasznusagi fokozat: kozhasznu. A kozhaszmisagi fokozat 
megszerzesenek idopontja: 2010. marcius 1. 

A vallalkozas nonprofit kozhasznu korlatolt felelossegii tarsasagkent miikodik, a torzstoke nagysaga 
3010 ezer Ft. 
Szekhelye: 8095 Pakozd, Meszeg hegy 87. 
Internetes honlapja: www.kempp.hu 
A tarsasag tulajdonosai belfoldi jogi szemelyek. 

A tarsasag tagjainak adatai: 

Honvedseg es Tarsadalom Barati 
Kor Szekesfehervari Szervezete 

8000 Szekesfehervar, Malom u. 2. 23,5% 

Pakozd Nagykozseg 
Onkormanyzata 

8095 Pakozd, H6s6k tere 9. 23,5% 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 53,0% 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt neveben a tulajdonosi jogokat a Honvedelmi Miniszterium 
gyakorolja. 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Alairasra jogosultak: 

Dr. Gorog Istvan 8095 Pakozd, Jokai u. 2. 

Kepviseletre jogosultak: 

Lakhely 
Dr. Gorog Istvan 8095 Pakozd. Jokai u. 2. 

A szamviteli informacios rendszer kialakitasa es miikodtetese megbizott kiilso szolgaltato feladata. 
A kiilso szolgaltato neve, elerhetosege: Lendvai es Tarsa Kft 8000 Szekesfehervar, Trencseni u. 24. 

Regisztralt merlegkepes konyvelo neve: Lendvai Kalmanne. Regisztracios szama: M K V K 000389 

A vallalkozasnal a konyvvizsgalat nem kotelezo. 
A beszamolot bejegyzett konyvvizsgalo ellenorizte. 

A megbizott konyvvizsgalo adatai: 
Cegnev: Auditell Konyvvizsgalo es Tanacsado Kft 
Cegjegyzek szam: 01-09-949416 
Szekhely: 1085 Budapest, Maria u. 56. HI/5. 

Szemelyeben megbizott konyvvizsgalo adatai: 
Neve: Konkoly Laszlo 
Lakcime: 2014 Csobanka, Hanfland kit. 39. 
Kamarai bejegyzesi szama: 007071 
A konyvvizsgalo a konyvvizsgalaton kivul mas szolgaltatast nem nyujtott a tarsasag reszere. A 
konyvvizsgalo dija: 300.000,- Ft+AFA/ev. 

A konyvvizsgalo reszere az iizleti evben egyeb bizonyossagot nyiijto szolgaltatasert, adotanacsadoi 
szolgaltatasert, es egyeb nem konyvvizsgaloi szolgaltatasert dij kifizetese nem tortent. 

A merlegkeszites penzneme: ezer Ft. 

A merlegkeszites idopontja 2016.02.28. 

Jelen kiegeszito melleklet a Sztv. 16. § (5) bekezdese szerint azokat az informaciokat tartalmazza, 
melyek a nyilvanossagra hozatal szempontjabol fontosak. A fontossagot a haszon-raforditas elve 
alapjan hataroztuk meg. 

Szamviteli politika 

A vallalkozas szamviteli politikajanak osszeallitasakor figyelembe vette a szamviteli torveny 
alapelveit. Ez biztositja azt, hogy a ceg beszamoloja realisan mutatja a vallalkozas jelenlegi vagyoni 
es penzugyi helyzetet, es a mai helyzet alapjan a jovobeni tervek is kirajzolodnak. 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Az ev folyaman elofordulo szamviteli teendok utemezese 

Teendo tjtem ezes 
Analitika-fokonyv egyeztetes negyedevente 

Fokonyvi kivonat keszites negyedevente vagy adatszolgaltataskor 
Leltar-analitika egyeztetes minden leltarozasnal 

Terv szerinti ertekcsokkenes elszamolasa evente vagy kivezeteskor 
Terven feliili ertekcsokkenes elszamolasa ertekeleskor vagy az esemenykor 

Ertekvesztesek elszamolasa ertekeleskor vagy az esemenykor 
Celtartalek kepzes es megsztintetese evente 

Idobeli elhatarolasok elszamolasa evente vagy azonnal 
Ertekelesi kiilonbozetek elszamolasa evente 
Kerekitesi kiilonbozetek elszamolasa evente 

Eves elszamolasu adok eloirasa evente 

Merleget "A" valtozatban kesziti. 

A konyveket a kettos konyvvitel rendszereben vezeti. A konyvelesre kiadott szamlacsoportokat, 
szamlakat, al- es reszletezo szamlakat, azok szamjeleit es megnevezeset a szamlatiikorbe fogja ossze. 
A szamlattikor es a szoveges szamlarend egyiitt teszi lehetove, hogy a konyveit a szamviteli torveny 
eloirasai szerint vezesse. 

A felmeriilt koltsegeket elsodlegesen az 5. szamlaosztalyban tartja nyilvan. Az 5. szamlaosztaly 
megfelelo tagolasaval biztositja, hogy mind a kiilso, mind a belso informaciok rendelkezesre alljanak. 
A 6-7. szamlaosztalyokat nem nyitotta meg. 

A rendkiviili bevetelek es rendkivilli raforditasok kozott azokat a teteleket mutatja ki , melyek 
fuggetlenek a vallalkozas! tevekenysegtol, a rendes iizletmeneten kiviil esnek, nincsenek 
osszefuggesben a szokasos vallalkozasi tevekenyseggel. 

A vallalkozas a beszamolo osszeallitasanal az alabbi ertekelesi eljarasokat alkalmazta: 
Az immaterialis javak erteket beszerzesi aron az amortizacioval csokkenve mutatja ki . 
A targyi eszkozoket beszerzesi aron az amortizacioval csokkenve mutatja ki . 

Ertekcsokkenesi leiras modja: 
Az evenkent elszamolando ertekcsokkenes megtervezese - az egyedi eszkoz varhato hasznalata, ebbol 
adodo elettartama, fizikai es erkolcsi avulasa, az egyeb koriilmenyek es a tervezett maradvanyertek 
figyelembevetelevel - altalaban az eszkoz bekeriilesi (brutto) ertekenek aranyaban tortenik. 
Az ertekcsokkenes tervezesekor a ceg az eszkozok elhasznalodasanak ideje fuggvenyeben linearis 
leirast alkalmazott. 
Kis ertekii eszkozok ertekcsokkenesi leirasa: 
A 100.000 Ft alatti egyedi bekeriilesi ertekkel biro vagyoni ertekii jogok, szellemi termekek, targyi 
eszkozok bekeriilesi erteke a hasznalatbavetelkor ertekcsokkenesi leiraskent egy osszegben 
elszamolasra keriil. Ebben az esetben az ertekcsokkenesi leirast tervezni nem kell. 

Nem jelentos maradvanyertek: 
A maradvanyertek nulla osszeggel veheto figyelembe az ertekcsokkenesi leiras tervezese soran, ha 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

az eszkoz hasznos elettartama vegen varhatoan realizalhato erteke valoszinusithetoen nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 

Ha a vallalkozo szempontjabol meghatarozo jelentosegii targyi eszkozoknel az evenkent elszamolasra 
keriilo ertekcsokkenes megallapitasakor (megtervezesekor) figyelembe vett koriilmenyekben (az 
adott eszkoz hasznalatanak idotartamaban, az adott eszkoz ertekeben vagy a varhato 
maradvanyertekben) lenyeges valtozas kovetkezett be, terven feliili ertekcsokkenest kell elszamolni. 

Terven feliili ertekcsokkenest kell az immaterialis joszagnal, a targyi eszkozoknel elszamolni akkor 
is, ha 
- az immaterialis joszag, a targyi eszkoz konyv szerinti erteke tartosan es jelentosen magasabb, mint 
ezen eszkoz piaci erteke; 
- az immaterialis joszag, a targyi eszkoz erteke tartosan lecsokken, mert az immaterialis joszag, a 
targyi eszkoz a vallalkozasi tevekenyseg valtozasa miatt feleslegesse valt, vagy megrongalodas, 
megsemmisiiles illetve hiany kovetkezteben rendeltetesenek megfeleloen nem hasznalhato, illetve 
hasznalhatatlan; 
- a vagyoni ertekii jog a szerzodes modosulasa miatt csak korlatozottan vagy egyaltalan nem 
ervenyesitheto; 
- a befejezett kiserleti fejlesztes reven megvalosulo tevekenyseget korlatozzak, vagy megsztintetik, 
illetve az eredmenytelen lesz. 
- az iizleti vagy cegertek, vagy az alapitas-atszervezes aktivalt ertekenek konyv szerinti erteke - a 
jovobeni gazdasagi hasznokra vonatkozo varakozasokat befolyasolo koriilmenyek valtozasa 
kovetkezteben - tartosan es jelentosen meghaladja annak piaci erteket (a varhato megteriileskent 
meghatarozott osszeget). 

A terven feliili ertekcsokkenest olyan mertekig kell vegrehajtani, hogy az immaterialis joszag, a targyi 
eszkoz, a beruhazas hasznalhatosaganak megfelelo, a merlegkesziteskor ervenyes (ismert) piaci 
erteken szerepeljen a merlegben. Amennyiben az immaterialis joszag, a targyi eszkoz, a beruhazas 
rendeltetesenek megfeleloen nem hasznalhato, illetve hasznalhatatlan, megsemmisiilt, vagy hianyzik, 
az immaterialis javak, a targyi eszkozok, a beruhazasok koziil - a terven feliili ertekcsokkenes 
elszamolasa utan - ki kell vezetni. 

A piaci ertek alapjan meghatarozott terven feliili ertekcsokkenest a merleg fordulonapjaval, az 
eszkozok allomanybol torteno kivezetese eseten meghatarozott terven feliili ertekcsokkenest a 
kivezetes idopontjaval kell elszamolni. 

Nem szamolhato el terv szerinti, illetve terven feliili ertekcsokkenes a mar teljesen leirt, illetve a 
tervezett maradvanyerteket elert immaterialis joszagnal, targyi eszkoznel. 

A vallalkozas az immaterialis javakrol es targyi eszkozokrol folyamatos mennyisegi analitikat vezet 
a fokonyvvel valo folyamatos egyeztetes mellett, a merleg fordulonapjan kotelezo jelleggel. 

A keszletek ertekelese FIFO modszerrel (tenyleges beszerzesi aron) tortenik. 

Az ertekelesi eljarasok az elozo evihez kepest nem valtoztak. 

Az elozo evi merlegkeszitesnel alkalmazott ertekelesi elvek nem valtoztak. 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Analitikus nyilvantartast vezet a ceg a vevoi kovetelesekrol es a szallitoi tartozasokrol. A munkaberek 
es egyeb szemelyi jellegii kifizetesek analitikus nyilvantartasi kotelezettsegenek a berszamfejtes 
kereteben tesz eleget. 
A ket vagy tobb evet erinto gazdasagi esemenyek eredmenyre gyakorolt hatasanak kisziiresere aktiv 
es passziv idobeli elhatarolas szamlat alkalmaz. 
Jelentos osszegu a hiba, ha a hiba feltarasanak eveben, a kiilonbozo ellenorzesek soran, egy adott 
iizleti evet erintoen (evenkent kiilon-kiilon) feltart hibak es hibahatasok - eredmenyt, sajat toket 
novelo-csokkento - ertekenek egyiittes (elojeletol fuggetlen) osszege meghaladja az ellenorzott iizleti 
ev merlegfoosszegenek 2%-at, i l l . ha a merlegfoosszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millio Ft-ot, akkor 
az 1 millio Ft-ot. 

A cegnel az ev soran jelentos hiba miatt onellenorzes nem torrent. 

A cegnel az ev soran tortent ellenorzesek eltereseket nem allapitottak meg. 

A Tarsasag piaci helyzetet igyekszik ugy kihasznalni, hogy tevekenysege szinvonalanak emelese 
utjan piaci pozicioit megtarthassa, novelhesse. A merlegkeszitesig a vallalkozoi tevekenyseg 
folytatasanak ellentmondo tenyezo vagy koriilmeny nem all fenn. 

Tajekoztato resz 

Munkavallalok ber es letszamadatai: 

Megnevezes Atlagos stat. 
letszam 

Berkoltseg Szemely jell, 
egyeb kiadas 

Szellemi foglalkoztatott 10 18 450 1 811 
Fizikai foglalkoztatott 4 4 389 101 
Egyszeriisitett foglalkoztatott 736 
Osszesen 14 23 575 1 912 

Az iigyvezeto tevekenysegeert 1.890 ezer Ft jarandosagot es 577 ezer Ft koltsegteritest vett fel. 

A tarsasag korabbi iigyvezetoivel szemben fennallo nyugdijfizetesi kotelezettseg nines. 

A tarsasag az iigyvezetes tagjainak sem eloleget, sem kolcsont nem folyositott. 

Merleghez kapcsolodo kiegeszitesek 

Immaterialis javak es targyi eszkozok mozgasanak lei rasa (brutto ertekben) 

Immaterialis javak 
(brutt6 ^rtek) 

Nyito 
(eFt) 

NSvekedcs 
(e Ft) 

Csokkenes 
(eFt) 

Atsorolas 
(eFt) 

Ziiro 
(eFt) 

Domain nev 5 0 0 0 5 
Szoftver felhasznaloi jog 44 0 0 0 44 
Honlap 300 0 0 0 300 
Immaterialis javak brutto osszesen 349 0 0 0 349 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Targyi eszkozok Novekedes CsBkkenes 1 Atsorolas Zaro 

(brutto ertek) (eFt) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) 

Miiszaki gepek, berendezesek " 6 0 (i 0 776 
Egyeb berendezesek 876 376 0 0 1252 
Egyeb berendezesek -LEADER 1633 0 0 0 1633 
Kis ertekii berendezesek 
Targyi eszkozok brutto osszesen 

1066 
4351 

291 
667 

0 
o 

0 
0 

1357 
5018 

Targyevi ertekcsokkenes leirasa 

Terv szerinti leiras linearis an 

Immaterialis javak 
terv szerinti linearis ertekcsokkenese 

Nyito 
(eFt) 

Novekedes Csokkenes 
( e F 0 _ 

Atsorolas 
(e Ft) 

Zaro 
(e Ft) 

Domain nev ertekcsokkenes 3 ' ' 2 0 0 5 
Szoftver felhasznaloi jog ertekcsokkenes 44 0 0 0 44 
Honlap ertekcsokkenes 194 99 0 0 293 
Osszesen 241 101 0 0 342 

tekcsokkenc ? t ) 

Muszaki berendezesek ertekcsokkenese 119 113 0 0 232 
Egyeb berendezesek ertekcsokkenese 358 401 0 0 759 
Egyeb berendezesek-LEADER ecs. 130 237 0 0 367 
Kis ertekii berendezesek ertekcsokkenese 1066 291 0 0 1357 
Osszesen 1673 1042 0 0 2715 

Immaterialis javak mozgdsdnak leirasa (Osszefoglalo tdbldzat) 

Immateria l i s ja \k Nyito 
(e Ft) 

NSvekedes 
(e Ft) 

CsOkkenes 
(e Ft) 

Atsorolas 
(e Ft) 

Zaro 
(e Ft) 

Immaterialis javak brutto ossz. 349 0 0 0 349 
Terv szerinti ECS linearisan 
Osszesen 

-241 
108 

-101 
-101 

0 
0 

0 
0 

-342 
7 

Targyi eszkozok mozgdsdnak leirasa (Osszefoglalo tdbldzat) 

Targyi eszkoa 

Targyi eszkozok brutto osszesen 4351 667 0 0 5018 
Terv szerinti ECS linearisan -1673 -1042 0 0 -2715 
Osszesen 2678 -375 0 0 2303 

A tarsasag szempontjabol meghatarozo jelentosegii targyi eszkozoknel az azok beszerzesekor 
(uzembe helyezesekor) megtervezett ertekcsokkenes elszamolasaban valtozas nem tortent. 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

A tarsasag szempontjabol meghatarozo jelentosegu targyi eszkozoknel az azok beszerzesekor 
(uzembe helyezesekor) megtervezett varhato maradvanyertekben valtozas nem tortent. 

A vallalkozas tevekenysegebol veszelyes hulladek nem keletkezett. 

A merlegben nem szereplo kornyezetvedelmi karok, kotelezettsegek nem varhatok. 

Keszletek: 

A keszletek erteke 713 eFt, amely 467 eFt-tal csokkent elozo evhez viszonyitva. Ertekeben a 
kovetkezo tetelek szerepelnek: 

• kiadvanyok: 358 eFt, 
• rendezvenyekre torteno belepeshez sziikseges karszalagok: 81 eFt, 
• tisztitoszer 40 eFt, 
• fiitoanyag 234 eFt 

Kovetelesek bemutatasa: 

Adott eloleg (Stiefcl Eurocart Kft) 51 
Szallitobol atminositett tetel (DRV) 15 
Ipariizesi ado 21 
Kozfoglalkoztatas tamogatasa 12. ho 246 
Osszesen 333 

A kovetelesek eseteben 2014. evben ertekvesztes keriilt elszamolasra 219 eFt osszegben. 2015. ev 
soran 29 eFt ertekvesztes kivezetesre keriilt a koveteles megteriilese miatt. 

A kovetelesek eredeti ertekenek es merlegkesziteskor ertekenek kimutatasa: 

Kovetele s 
Koveteles 
eredeti 
erteke 

Elozo evben 
elszamolt 

Targyevben 
elszamolt 

Ertekvesz 
Targyevben 
megteriiles 

tes (eFt) 
Targyevben 
visszairt 

Halmozott 

Pakozdi 
Turisztikai 
Nonprofit Kft 
Osszesen 

(e Ft) 

219 

219 

219 

219 

0 

0 

miatt 
kivezetett 

29 

29 

0 

0 

191 

191 

Egyeb - fentiekben nem reszletezett - kovetelesek eseteben ertekvesztes elszamolasa nem volt 
indokolt. 

8 



Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Sajat toke 

Merlegfordulonapon (2015.12.31.) a jegyzett toke osszege 3.010 eFt. A 2.500 eFt tokeemeles 
osszeget a Cegbirosag 2015.04.01-en jegyezte be. 

Jegyzett token kiviili egyeb tokeelemek: 

SAJAT T O K E Osszege 
(eFt) 

Novekedes/ 
Csokkenes 

Jogcime 

Toketartalek 1573 

targyevben 
(eFt) 

0 LEADER tamogatas 
-Tersegek kozotti 
egyuttmiikodes 

Toketartalek 600 0 LEADER tamogatas-
domborterkep 

Toketartalek 300 0 LEADER tamogatas -
honlap 

Toketartalek osszesen: 2473 
Eredmenytartalek 2041 196 Elozo evi eredmeny 

atvezetese 
Osszesen 4514 196 

Kotelezettsegek: 

l̂ .oteiezcttsegek 6sszeg(e Ft) 
S/JA T O O 

52.5 
Szakkepzesi hozzajarulas 27 
Egeszsegugyi hozzajarulas 13 
Szocialis hozzajarulas 419 
AFA 50 
Letiltas 23 
Egeszsegbiztositasi alap 158 
Nyugdijbiztositasi alap 190 
Osszesen 1203 

A kotelezettsegek visszafizetendo osszege nem nagyobb a kapott osszegnel. 

A cegnek nines sem zalogjoggal, sem egyeb joggal biztositott kotelezettsege. 

Az osszes olyan penziigyi kotelezettseg, ami a penziigyi helyzet ertekelese szempontjabol 
jelentoseggel bir, megjelenik a merlegben. 

Merlegen kiviili egyeb tetelek nincsenek. 

Az eszkozok ertekelese kovetkezteben a tarsasagi ado alapjanak szamitasanal az alabbi tetelek 
modositottak az adozas elotti eredmenyt: 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Csokkentettek: 

Megnevezes Osszeg (e Ft) 
Ertekcsokkenes 1143 
Szamviteli tv. 77.§ (3) g. pontja szerinti koveteles megteriiles 29 
Osszesen 1172 

Noveltek: 

Megnevezes Osszeg (e Ft) 
Ertekcsokkenes 1143 
Osszesen 1143 

Aktiv idobeli elhatarolasok bemutatasa: 

Halasztott ralbrditasok Nyito 
(e Ft) 

Novekedes 
(eFt) 

Csokkenes 
(eFt) 

Zaro 
(eFt) 

Elofizetes kovetkezo evre 17 26 17 26 
Biztositas dij (AEGON) 17 17 17 17 
Kiallitasi koltseg 219 0 219 0 
Internetes megjelenes 3 0 3 0 
Osszesen 256 43 256 43 

Passziv idobeli elhatarolasok: 

Koltsegek es raforditasok passziv 
idobeli elhatarolasa 

Nyito Novekedes 
(e Ft) (e Ft) 

Csokkenes 
(eFt) 

Zaro 
(eFt) 

Konyvvizsgalat 300 300 300 300 
Aramdij 0 36 0 36 
Szemetszallitas 0 30 0 30 
Vizdij 0 2 0 2 
Ugyvedi koltseg 0 31 0 31 
Konyvelesi dij 0 57 0 57 
Sajat gk.hasznalat 12.ho 0 34 0 34 
Egyeb szolgaltatas (Levai M.) 0 50 0 50 
Osszesen 300 540 300 540 

Halasztott bevetelek Nyito Novekedes Csokkenes Zaro 
(eFt) (eFt) (e Ft) (eFt) 

Penztargep tamogatas elhatarolt 71 0 12 59 
bevetele 
TAMOP 1.4.1-12/12013-043. elhat. 162 0 66 96 
bevetel 
Osszesen 233 0 78 155 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Eredmenykimutatashoz kapcsolodo kiegeszitesek 

Exportertekesites, importbeszerzes nem volt. 

Ertekesites netto arbevetele a tarsasag fobb tevekenyei szerinti bontasban: 

Tevekenysegi kor Arbevetel (e Ft) 
Muzeumi tevekenyseg bevetele 11215 
Parkolas bevetele 1120 
Szolgaltatas tovabbszamlazasa 874 
Jutalek bevetel 47 
Osszesen 13256 

A vallalkozas tamogatasi program kereteben dotaciot kapott: 

J o g d r a E l > 

5z6 evben t 
folvositott 

!r t 
felhasznalt 

Targyevben eFt 
kapott | folvositott | felhasznalt 

Honvedelmi Miniszterium 24000 24000 24000 240001 24000 24000 
Szfvar Megyei Jogu Varos 1640 1640 1640 1100 1100 1100 
FM. Kormanyhivatal 
(kozfoglalkoztatas) 

2036 2036 2036 2614 2614 2614 

Nemzeti Kulturalis Alap 2000 2000 2000 0 0 0 
LEADER program 4014 4014 4014 0 0 0 
TAMOP program 4522 4522 4522 6408 6408 6408 
FM Kormanyhivatal GINOP 0 0 0 313 313 313 
Honvedelmi Miniszterium 
(tartalekos dolgozo utan) 

0 0 0 91 91 91 

Osszesen 38212 38212 38212 34526 34526 34526 

A tamogatasok kozott keriilt kimutatasra tovabba a 245 ezer Ft kozfoglalkoztatas utan jaro tamogatas, 
amely a 2015. 12. havi tamogatas osszege. A tablazat nem tartalmazza ezt az osszeget, mert 
folyositasa 2016. februarjaban tortent. A Fejer Megyei Kormanyhivataltol kozfoglalkoztatas 
jogcimen elszamolt osszes tamogatas tehat: 2.877 eFt. 
Az osszes tamogatas: 34.771 eFt. 

A tarsasagnal az egyeb bevetelek erteke az alabbiakbol tevodott ossze: 
Bevetel (e Ft) 

Honvedelmi Miniszterium miikodesi tamogatas 24000 
Szfvar Megyei Jogu Varos tamogatas 1100 
TAMOP 1.4.1-12/1-2013-043 6408 
FM Kormanyhivatal kozfoglalkoztatas tamogatasa 2859 
FM Kormanyhivatal GINOP 313 
Honvedelmi Miniszterium (tartalekos) 91 
Szamviteli tv. 77.§ (3) g. pontja szerinti koveteles megteriiles 29 
Kerekites 3 
Szallitoi visszautalas (Erd-Kom Kft) 
Osszesen 34806 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Az anyagkoltsegek reszletezese a kovetkezo: 

Koltsegnem Koltsegek (eFt) 
Energia 2753 
Vizdij 272 
Uzemanyag 37 
Kutyaeledel 111 
Szerszamok 1 
Tisztitoszer 123 
Iroszer, nyomtatvany 273 
Munkaruha, vedoruha 52 
Kis ertekii felszerelesi targy 111 
Egyeb anyag 1173 
Megemlekezesek anyagkoltsege 56 
Osszesen 4963 

A tarsasagnal az igenybe vett szolgaltatasok erteke az alabbiakbol tevodott ossze: 

Koltsegnem | Koltsegek (e Ft) 
Szallitasi koltseg 557 
Berleti dij 70 
Javitas, karbantartas 1387 
Hirdetes, marketing 499 
Oktatas, tovabbkepzes 71 
Parkolas 11 
Eloadomuveszi tevekenyseg 1545 
Postakoltseg 45 
Telefonkoltseg 147 
Internet 56 
Ugyvedi dij 444 
Konyveles, konyvvizsgalat 1055 
Kiallitasok koltsege 23 
Szakirodalom koltsege 18 
Koziizemi dijak 347 
Egyeb-LEADER Tersegek k. egyuttmiikodes 240 
Egyeb- TAMOP 1 
Egyeb koltsegek 900 
Oktatas-TAMOP 923 
Orzes 1948 
Osszesen 10287 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Egyeb szolgaltatasok osszege a kovetkezo teteleket tartalmazza: 

Koltsegnem 
Hatosagi dijak 

Koltsegek (e Ft) 
44 

Biztositas 286 
Bankkoltseg 258 
Osszesen: 588 

Az eladott aruk beszerzesi erteke es kozvetitett szolgaltatas erteket a kovetkezo tetelek alkotjak: 

• eladott aruk beszerzesi erteke: konyv, terkep ertekesites raforditasa Osszege: 214 eFt 
• kozvetitett szolgaltatas: VADEX Zrt altal tovabbszamlazott ertekesites Osszeg. 452 eFt 

A szemelyjellegu raforditasok a berkoltsegeket, szemelyi jellegu egyeb kifizeteseket, valamint a 
berjarulekot tartalmazza az alabbi reszletezes szerint: 

Koltsegnem 
Fofoglalkozasuak bere 

Koltsegek (e Ft) 
15486 

Berkoltseg TAMOP 1.4.1-12/1-2013 2352 
Megbizasi dij 2206 
Kozhasznu foglalkoztatottak bere 2381 
GINOP foglalkoztatott bere 415 
Egyszerusitett foglalkoztatottak bere 735 
Berkoltseg osszesen 23575 
Belfoldi kikuldetes koltsege 15 
Munkabajaras TAMOP 1.4.1-12/1-2013 85 
Berletterites 305 
Sajat gepkocsi hasznalat 873 
Betegszabadsag 77 
Tappenzhozzaj arulas 24 
Erzsebet utalvany 143 
Reprezentacio 297 
Termeszetbeni juttatas utana kozteher 93 
Szemely jellegu kifizetesek osszesen: 1912 
Szocialis hozzajarulas TAMOP 1.4.1-12/1-2013 298 
Szocialis hozzajarulas 4235 
Kozfoglalkoztatott szocialis hozzajarulasa 328 
GINOP foglalkoztatott szocialis hozzajarulasa 4 
Szakkepzesi hozzajarulas TAMOP 1.4.1-12/1-2013 20 
Szakkepzesi hozzajarulas 251 
Kozfoglalkoztatott szakkepzesi hozzajarulasa 36 
Egyszerusitett foglalkoztatas kozterhe 138 
Szazalekos egeszsegugyi hozzajarulas 130 
Berjdrulekok osszesen 5440 
OSSZES szemely jellegu rdforditds: 30927 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Az egyeb raforditasok alakulasa: 

Koltsegnem Koltsegek (e Ft) 
Onellenorzesi potlek 10 
Karterites 50 
Kerekites 3 
Osszesen 63 

Penziigyi muvelet bevetele kamatbevetelbol szarmazik 12 eFt osszegben. 

Targyevben kutatasi, kiserleti fejlesztesi koltseg nem volt. 

Rendkiviili bevetelek es raforditasok szamszeriisitett hatasa: 

Rendkivuli bevetelek Eredmenykimutatas 
szerinti (e Ft) 

Tarsasagi adonal 
figyelembe vett (e Ft) 

Penztargep tamogatas feloldasa 12 12 
TAMOP 1.4.1-12/1-2013-043 projekttam. 
feloldasa 

66 66 

Rendkivuli bevetelek osszesen 78 78 

Rendkivuli eredmeny 78 78 

Mutatoszamok 

Vagyoni helyzet mutatoszamai 

A tartosan befektetett eszkozok aranya elozo evben 21,67% volt, targyevben 25,85%. 
A/(A+B+C)*100 

A forgoeszkozok aranya elozo evben 78,33% volt, targyevben 74,15%. 
(B+C)/(A+B+C)*100 

Az elozo evhez kepest a befektetett eszkozok erteke novekedett, mig a forgoeszkozok erteke 
csokkent. 

Sajat toke aranya az osszes forrasban (tokeellatottsag) elozo evben 39,07% volt, targyevben 78,91%. 
D/(Forrasok osszesen)* 100 

Az eladosodottsag aranya targyevben 13,46%, elozo evben 56,79% volt. 
F/(A+B+C)*100 

Sajat forrassal finanszirozott forgoeszkozok erteke targyevben 5424 ezer Ft, elozo evben 2771 ezer 
Ft volt. 
(B+Q-FII I 

Igy a forgotoke, sajattoke aranya targyevben 77,05% elozo evben 55,16% volt. 
(B+C-FIII)/D*100 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

A befektetett eszkozok osszes fedezettsege 305,28%, mig a sajat tokevel fedezett 304,71 % 
Ugyanezek a mutatok az elozo evben rendre 180,33% es 180,33% voltak. 
(D+FI+FII)/A*100 6s D/A*100 

A sajat toke - jegyzett toke aranya 233,85%. D/DI*IOO 

A tokefesziiltsegi mutato targyevben 17,09%, elozo evben 145,34% volt. 
F/D*100 

Penziigyi helyzet mutatoszamai 

A likviditasi rata erteke targyevben 5,47, elozo evben 1,34 volt. 
B/FIII 

A likviditasi gyorsrata erteke targyevben 4,88, mig elozo evben 1,18 volt. 
A fizetokepesseg jo, az elozo evihez kepest javult. 
B-BI/FIl l 

A keszpenz likviditasi rata targyevben 4,60, elozo evben 1,16 volt. 
(BIII+B1V)/FIII 

A jovedelmezoseg mutatoi 

A netto termelesi ertek -4391 ezer Ft volt, ami az elozo evinek a 67,49 %. 
(Ert.netto arbev.+Aktivalt sajat telj.-Anyagjellegu raf.-ECS) 

Az anyagmentes termelesi ertek -3248 ezer Ft volt, ami az elozo evinek 62,53-a. 
(Ert.netto arbev.+Aktivalt sajat telj.-Anyagjellegu raf.) 

Az eszkozok megteriilese targyevben 3,86. 
Ertekesitea netto arbev./((AIInyit6+BInyit6+AIIzar6+BIzaro)/2) 

A toke a targyevben 2,20-szer teriilt meg. 
Ertekesites netto arbev./ ( ((DI+DIII+DlV+DV+DVII-DIl)nyit6+(DI+DIII+DlV+DV+DVII-DII)zar6 )/2 ) 

Az arbevetel-aranyos termelesi es ertekesitesi nyereseg (iizemi eredmeny) targyevben - 4,33 % az 
elozo evben 1,15% volt. A nyereseg az elozo evihez kepest 463,92 %-kal csokkent. 
(Ozemi (iizleti) tev.eredm/Ertekesites netto arbev.*100) 

A megtermelt penzjovedelem erteke 658 ezer Ft. Ugyanez az ertek elozo evben 1508 ezer Ft volt. 
(ECs+Adozott eredmeny) 

Az arbevetel-aranyos penzjovedelem a targyevben 4,96%, az elozo evben 10,96% volt. 
(ECs+Adozott eredmeny)/Ertekesites netto arbev.* 100 

A tokearanyos penzjovedelem a targyevben 9,34%, az elozo evben 30,02% volt. 
(ECs+Adozott eredmeny )/(Mertl.D-Merl.Dll-Merl.DVI)* 100 

A sajattoke-aranyos adozott eredmeny (ROE) targyevben - 6,89%, elozo evben 3,90% volt. 
100*(Ad6zott eredmeny / Sajat toke) 

Az eszkozaranyos adozott eredmeny (ROA) targyevben -5,42 %, elozo evben 1,52% volt. 
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Kiegeszito melleklet Katonai Emlekpark Kozhasznu Nonprofit Kft. 

Az EBIT targyevben -575 ezer Ft, elozo evben 158 ezer Ft volt. 

Az EBITDA targyevben 568 ezer Ft, elozo evben 1470 ezer Ft volt. 
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