BESZÁMOLÓ
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2010. évi tevékenységéről
JAVASLAT
a mérleg megállapítására,
üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Tartalom:

Határozati javaslat
2010. évi beszámoló
- mérleg
- eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet
- üzleti jelentés
Könyvvizsgáló záradékot tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés
A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv-kivonat

Előterjesztő:
Halász Sándor
ügyvezető
Ózd, 2011. április 21.

A 2010. évi
éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Ózdi Távhő Kft. általános bemutatása
Társaságunk, az Ózdi Távhő Kft. átalakulással jött létre 1996. április 01-én az Ózdi Távhő
Vállalat általános jogutódjaként, melyet Ózd Város Önkormányzata 1992. augusztus 01-én
alapított.
Működési formája:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos:
Ózd Város Önkormányzata
Jegyzett tőke:
919.850 EFt.
Képviseletre jogosult személy: Halász Sándor ügyvezető igazgató
(cím: 3600 Ózd, Gömöri út 49.)
A társaság könyvvizsgálója Nagy-Sándorné Havelant Erika (kamarai nyilvántartási száma:
001824, címe: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.).
Könyvvizsgálatért fizetett díj 2010. évben: 780 EFt.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
Zsigmond Annamária (regisztrálási száma: 149283, címe: 3621 Ózd, Tormás út 5.).
Tevékenységi kör: hőtermelés, távhőszolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó építési,
szerelési, karbantartási és javítási munkák, valamint kapcsolt elektromosáram-termelés.
Működési terület: alaptevékenysége tekintetében Ózd város közigazgatási határain belül a távhő
ellátásba bekapcsolt lakások és közületek ellátása érdekében, vállalkozási tevékenysége
tekintetében korlátozás nélkül, bárhol.

2. Az Ózdi Távhő Kft. számviteli politikája
A társaság beszámolási kötelezettségének december 31-i fordulónappal, a naptári év könyveinek
február 28-i lezárásával tesz eleget.
A beszámoló formája: éves beszámoló.
Az üzleti év a társaságnál megegyezik a naptári évvel, időtartama 12 naptári hónap.
A társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft., a számviteli törvény alapján kapcsolt, illetve
társult vállalkozással nem rendelkezik.
A mérleg választott formája: „A” változat mely az eszközöket befektetett eszközök, forgó
eszközök, aktív időbeli elhatárolások; a forrásokat saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek és
passzív időbeli elhatárolások bontásban tartalmazza.
A gazdálkodás során felmerült költségeket az alkalmazott költségelszámolás szerint
költségnemek között kell kimutatni, a költségek költséghely megosztása a vezetői információs
igényt hivatott szolgálni.
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Az eredmény-kimutatás választott formája: Összköltség eljárás, azon belül „A” változat,
melyben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó
árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb
bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű
ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként
állapítható meg.
Az üzleti év mérleg szerinti eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi
műveletek eredménye és a rendkívüli eredmény együttes összegéből az adófizetési kötelezettség
levonásával, az osztalékra igénybevett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal
csökkentett összegben kell meghatározni.
Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással történő számítását a társaság tipikus szolgáltatói
jellege indokolja.
Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év (évek) éves beszámolójában elkövetett jelentős,
azaz (évenként külön-külön) az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát
meghaladó összegű hibákat állapított meg, akkor az előző évre (évekre) vonatkozó – a
mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált
megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és az eredmény-kimutatás minden tételénél az
előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény-kimutatás tárgyévi
adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban
szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti évre (évekre) vonatkozó módosítások,
valamint a tárgyévi adatok.
Az eszközök és források értékelésénél cégünk a Számviteli Törvény előírásai szerint jár el.
Ennek megfelelően befektetett eszközként azok az immateriális javak, tárgyi eszközök és
pénzügyi befektetések kerülnek kimutatásra, amelyek rendeltetésszerűen használva tartósan,
legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az e kritériumnak nem megfelelő
eszközök a forgóeszközök kategóriájába tartoznak. A munkaruhákat annak ellenére, hogy
kihordási idejük meghaladja az egy évet, jellegüknél fogva mégis anyagi eszközöknek tekintjük.
Beszerzéskor az anyagkészletek között raktárra vesszük, felhasználáskor költségként
elszámoljuk.
A vásárolt készletek értékelése havi súlyozott, átlagos bekerülési értéken, a saját termelésű
készletek értékelése az előállítási költségen, az utókalkulált közvetlen önköltségen történik.
A vásárolt, az állam által kiosztott, emisszió kvóta értékelése a FIFO módszer szerint
meghatározott bekerülési értéken történik.
A források között szereplő saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek a mérlegben a könyv
szerinti értéken kerülnek kimutatásra.
Társaságunknál a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és
a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell
elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti
– veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős
összegű. A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél az értékvesztés összege ezen
követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható!
Követeléseink minősítését az egyedi értékelés elve alapján, egyenként a fizetési határidő lejárata,
illetve a fizetési készség, képesség figyelembevételével végezzük.
Társaságunk amortizációs politikájában a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolását a
tárgyi eszköz üzembe helyezését, használatbavételét követő napon kezdjük meg.
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Az értékcsökkenés összegének elszámolása havonta történik. Az immateriális javak, a tárgyi
eszközök havonta elszámolandó terv szerinti értékcsökkenésének összegét a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kiindulva a használat évei
alapján, az egyedi eszköz fizikai elhasználódása, erkölcsi avulása, a vállalkozási tevékenységre
jellemző körülmények figyelembevétele alapján kell megterveznünk.
Mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök esetében az alkalmazott amortizációs
módszer az esetleges maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kiinduló %-ban
meghatározott lineáris leírás.
Élünk a 100 EFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek egyösszegben történő leírásának lehetőségével.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés:








földterület,
telek,
telkesítés,
erdő,
képzőművészeti alkotás,
üzembe nem helyezett beruházás,
már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi
eszközöknél.

A társaság degresszív és teljesítményarányos amortizációs módszert nem alkalmaz.
Az óvatosság számviteli alapelvéből következően és annak a követelménynek tükrében, hogy a
beszámoló megbízható és valós összképet adjon, tervezett leírást meghaladó, terven felüli
értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, beruházásoknál a
következő esetekben:


ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások kivételével) könyv szerinti
értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint azok mérlegkészítéskori piaci értéke,



ha a szellemi termék, tárgyi eszköz (beleértve a beruházásokat is) értéke tartósan
lecsökken (egy évet meghaladóan), mert a vállalkozás tevékenységének változása miatt
feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsérült, hiányzik, és ezért rendeltetésszerűen
nem használható.

A Számviteli Törvény előírása alapján történik a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások
megítélése.
A rendkívüli bevételek és ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes
üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak szoros
kapcsolatban.
A rendkívüli események (bevételek, ráfordítások) elkülönítését
megállapítható legyen a mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatásuk.

indokolja

az,

hogy
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II.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az Ózdi Távhő Kft. mérlege a Számviteli Törvény előírása szerint az éves beszámoló
tételeit tartalmazza.
A mérlegtételeket az évközben is folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások
támasztják alá, melyek tételesen tartalmazzák társaságunk mérlegének fordulónapján meglévő
eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
1. Befektetett eszközök
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének
alakulását az 1. és 2. számú táblázat mutatja.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök
értékének alakulása a 2010. évben
A bruttó érték változása
1. sz. táblázat

EFt
Megnevezés

Nyitó
érték

Immateriális javak összesen:
13.724
- Szellemi termékek
13.724
Tárgyi eszközök összesen:
1.765.317
- Ingatlanok
761.768
- Műszaki berendezések,
gépek, járművek
973.479
- Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek
25.422
- Beruházások
4.648
1.779.041
ÖSSZESEN

Évközi
Évközi
növekedés csökkenés

Átsorolás

Záró
érték

329
329
177.104
38.524

289
289
88.524
1.307

-

13.764
13.764
1.853.897
798.985

23.977

7.860

-

989.596

9.919
104.684
177.433

7.688
71.669
88.813

-

27.653
37.663
1.867.661

Társaságunk 2010. évben 104.684 EFt értékű beruházást hajtott végre, ebből 5.106 EFt a saját
beruházás. A 2009. évről áthozott befejezetlen beruházás értéke 4.648 EFt. Tárgyévben 71.669
EFt értékű tárgyi eszköz üzembe helyezése valósult meg.
A záró befejezetlen beruházások értéke 37.663 EFt.
Az immateriális javak bruttó értéke 329 EFt-tal nőtt:
 Strukturált hálózat ESET Smart hosszabbítás, bővítés:
 Számlázási hálózati program fejlesztése:

87 EFt.
242 EFt.

Az immateriális javak bruttó értéke a hálózatfejlesztés következtében 289 EFt-tal csökkent a régi
Pervasive kivezetése miatt.
A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok értéke 38.524 EFt-tal emelkedett:
 Irodaépület használati jog visszavásárlása
1.000 EFt
 Szent István út 1-5. gerincvezeték feltárás,
csőcsere, helyreállítás
21.968 EFt
 Szent István út 1-9. szekundervezeték feltárás,
csőcsere, helyreállítás
5.562 EFt
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214-217. szekundervezeték Nagy Imre út 31.
feltárás, csőcsere, helyreállítás

9.994 EFt

Az ingatlanok bruttó értéke
a bekövetkezett vezetékcserék selejtezése miatt 1.307 EFt értékben csökkent.
A műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke 23.977 EFt-tal növekedett:
 Alkotmány út 9. hőközpont komplett
6.724 EFt
 Alkotmány út 11. hőközpont komplett
6.768 EFt
 Bulcsú út 7. hőközpont komplett
6.555 EFt
 Bolyai Farkas Szakképző Isk. hőmennyiségmérő
161 EFt
 Szerszámgépek, szerszámok aktiválása
3.769 EFt
A műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke 7.860 EF-tal csökkent:
 Rendkívüli káresemény miatt
o Szakm.képző tanműh. hőm.mérő rongálás
141 EFt
o lopás köv. káresemény
(szerszámok, szerszámgépek)
451 EFt
 Hőközponti selejtezés miatt
2.761 EFt
 Szerszámselejtezés miatt
1.733 EFt
 KIA gépkocsi értékesítése miatt
2.774 EFt
Az egyéb berendezések bruttó értéke 9.919 EFt-tal emelkedett:





Testo hőkamera szett
Opel Astra Enjoy személygépkocsi
Egyéb gép berendezés
Számítógépek, irodai gépbeszerzés

1.460 EFt
5.308 EFt
117 EFt
3.034 EFt

Az egyéb gépek, berendezések bruttó értéke 7.688 EF-tal csökkent:




Számítógépek és irodagépek selejtezése miatt
Opel Astra értékesítése
Számítógépek, irodai berendezések értékesítése

1.957 EFt
3.299 EFt
2.432 EFt

Az immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenésének alakulása a 2010. évben
2. sz. Táblázat
Megnevezés

EFt
Nyitó
érték

Évközi
Évközi
növekedés csökkenés

Átsorolás

Záró
érték

Immateriális javak összesen:
12.845
- Szellemi termékek
12.845
Tárgyi eszközök összesen:
1.032.254
- Ingatlanok
287.940
- Műszaki berendezések,
gépek, járművek
719.965
- Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek
24.349
- Beruházások
-

727
727
107.644
42.450

289
289
14.580
381

-

13.283
13.283
1.125.318
330.009

64.255

6.511

-

777.709

939
-

7.688
-

-

17.600
-

1.045.099

108.371

14.869

–

1.138.601

ÖSSZESEN
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Az évközi növekedés rovata magában foglalja a 2010. évi terv szerinti amortizációt, a 100 EFt
egyedi beszerzési ár alatti eszközök egyösszegű azonnali elszámolását, valamint az olajellátó
rendszer 11.296 EFt-os terven felüli amortizációját. Az olajellátó rendszer terven felüli
amortizációját a Számviteli Politikánkba rögzítettek indokolják, nevezetesen az, hogy tartósan és
jelentősen alacsonyabb a piaci értéke a nyilvántartott nettó értékénél.
Az immateriális javak csökkenése rovat magában foglalja a programfejlesztés miatti régi Pervasive
program kivezetését 289 EFt értékben.
Az ingatlanok értékcsökkenésének évközi csökkenése magában foglalja a cserére szorult
vezetékszakaszok kivezetését 381 EFt értékben.
A műszaki berendezések, gépek, járművek évközi csökkenése 6.511 EFt értékben a következőket
tartalmazza:
 Hőközponti selejtezése miatt kivezetést
2.761 EFt
 Szerszámselejtezés
1.725 EFt
 Rendkívüli káresemény, lopás miatti kivezetés
261 EFt
 KIA tehergépkocsi értékesítési miatt kivezetés
1.764 EFt
Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek évközi csökkenése rovat 7.688 EFt értékben a
következőket tartalmazza:
 Számítógépek, irodai berendezések selejtezése miatt
1.957 EFt
 Opel Astra személygépkocsi értékesítése miatt
3.299 EFt
 Számítógépek, irodai berendezések értékesítése miatt
2.432 EFt
2. Forgóeszközök
a.) Készletek
Társaságunk anyagkészletének fordulónapi záró állománya: 5.594 EFt volt, mely teljes
egészében vásárolt készleteink értéke.
Jelenleg is a felújítási, beruházási célra vásárolt anyagok képezik vásárolt készleteink döntő
hányadát. Szakmai értékítélet szerint ez évben nem számoltunk el értékvesztést.
Az árukészletek között 151.622 EFt értékben a 2008-2010. évi kereskedési időszakot érintő
emisszió kvóta került kimutatásra, melynek elszámolására, a hitelesített 2010. évi kibocsátás
visszaadására a beszámoló készítésének időpontját követően kerül sor.

b.) Követelések
A követelések könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.
A vevőkövetelések összetétele az alábbiak szerint alakul:
 Lakossági kinnlévőség
 Egyéb és üzemi fogyasztók kinnlevősége
 Egyéb és építőipari kinnlévőség
=
Belföldi követelés értékvesztése:
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők):
Egyéb követelések:
Összes követelésállomány:

239.444 EFt
77.835 EFt
70.889 EFt
388.168 EFt
29.431 EFt
358.737 EFt
172.000 EFt
530.737 EFt.
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A 2010. év zárásakor az előző évhez képest nőtt a kintlévőség.
Jelentősen nőtt az egyéb és építőipari kinnlevőség, a társaság vállalkozási tevékenysége
kapcsán 80 napon túli lejárt követelést tart nyilván 35.935 EFt értékben pályázati pénzek
kifizetési késedelme miatt. 30.935 EFt követelés a beszámoló készítéséig (2011. 03. 23án) kifizetésre került, értékvesztés elszámolására ezért nem került sor ezen követelést
illetően.
Az egyéb követelések állománya jelentősen nőtt. A növekedést okozta első sorban az
„áfa” törvény változása – a távhőszolgáltatás kedvezményes adókulcsa miatt társaságunk
folyamatosan visszaigénylő pozícióban van – „áfa” követelésünk 34. 904 EFt, a
határozott idejű elszámolás miatt következő időszakban levonható „áfa” összege 71.230
EFt.
A lakossági felhasználóknak járó energiatámogatás miatt társaságunknak a Magyar
Államkincstárral szemben 15.502 EFt követelése van december 31-i fordulónapon.
Energiaadó követelésünk 4.518 EFt, a folyamatos szolgáltatás nyújtás miatt következő
időszaki energiaadó követelésünk 6.511 EFt.
Iparűzési adóelőleg visszaigénylésből 9.352 EFt, társasági adóelőleg visszaigénylésből
10.201 EFt követelés került kimutatásra.
A határidőn túli vevőkövetelésekre társaságunk értékvesztést számolt el, az alábbi
részletezésben:
EFt
Megnevezés
360 napon túli
181-360 napos 90-180 napos
Összesen
Lakosság
Közület
Egyéb
Összesen
Értékvesztés mértéke

5.318
5.318
50 %
2.659

66.401
2.932
69.333
25 %
17.334

47.640
881
48.521
5%
2.426

13.956
456
14.412
2%
288

133.315
4.269
137.584
22.707

Értékvesztés összege

A Számviteli Politika VIII. pontja értelmében a 2 MFt feletti hátralékkal bíró
közületi fogyasztók értékvesztése:
 Almási Balog Pál Kórház
650 EFt
 Arany Bónusz Bt.
3.945 EFt
 Ózdi Sportcentrum Kht.
1.889 EFt
 Phőnix B-R-V. Kft.
2.263 EFt
 ÓZDINVEST Kft.
4.701 EFt
ÖSSZESEN:
13.448 EFt
értékvesztés 50 %-a:
6.724 EFt
Összes elszámolt értékvesztés:

29.431 EFt

Az értékvesztés mértéke az előző évihez képest nőtt. A mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre
álló információk alapján, a több éve tartó tendenciák figyelembe vételével a Számviteli Törvény és
a Számviteli Politika előírásai alapján történik társaságunknál a határidőn túli kinnlevőségek
értékelése.
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c.) Pénzeszközök
Társaságunk 2010. évben nyereséges évet zárt, ami megmutatkozik a pénzeszközök értékének 2009. évhez képest növekedésében is. Azonban
a Fővárosi Gázművek Zrt. késedelmes számlázása miatt a novemberi gáz- és hőbeszerzés számlái (118.020 EFt értékben) 2011. januárban
kerültek kiegyenlítésre. A forduló napi pénzeszköz állomány, 214.974 EFt a fenti korrekció figyelembevételével hasonlítható a 2009. évi
mérlegadathoz.

3. Aktív időbeli elhatárolások
a.)
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 782 EFt, ami a 2011. és az azt követő éveket
terhelő, de a 2010. évben felmerült kiadások összege (hírlap, közlöny előfizetések).
b.)
Bevételek aktív időbeli elhatárolására 14.150 EFt értékben került sor.
4. Saját tőke
A társaság saját tőkéje 2010. december 31-i fordulónapon 948.246 EFt, melynek összetétele az
alábbiak szerint alakul:
 Jegyzett tőke
919.850 EFt
 Tőketartalék
13.247 EFt
 Eredménytartalék
- 135.005 EFt
 Lekötött tartalék
50.000 EFt
 Mérleg szerinti eredmény
100.154 EFt.
A társaság mérleg szerinti eredménye 100.154 EFt, osztalékfizetésre azonban nem kerül sor.
5. Céltartalék
2005. évben céltartalék képzésére került sor 1.388 EFt értékben, a NEP pályázati rendszerének
keretein belül megvalósult, fejlesztésekkel összefüggésben esetlegesen várható kötelezettségek
fedezetére. A pályázati záró jegyzőkönyv elkészítését követően, a céltartalék 2010. évben
feloldásra került.
2010. évben vállalkozási tevékenységgel összefüggésben 2.000 EFt céltartalék képzése történt
garanciális kötelezettségekre.
2010. évben 10.000 EFt céltartalék képzésre került sor a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET) kötelező átvételi rendszert érintő módosítások következtében a
társaságot érintő várható költségekre.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 2011. évben elfogadott módosításai
értelmében hatósági áras lesz a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek
nyújtott távhőszolgáltatás. A megalkotni kívánt rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én
alkalmazott árakat kell alkalmazni. 10.000 EFt céltartalék képzésére került sor a jelzett
változások társaságot érintő várható költségeire.
5.000 EFt céltartalék képzésére került sor a megújuló energiaforrások felhasználásával történő
hőenergia előállításának lehetőségét célzó megvalósíthatósági vizsgálatok, tanulmányok;
tervezési, pályázati dokumentációk; szakértői vizsgálatok, elemzések; pénzügyi gazdaságossági
számítások elkészítésének költségeire.
Környezetvédelmi kötelezettséggel összefüggésben 3.000 EFt céltartalék képzése indokolt.
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer bevezetésével összefüggésben 2.000 EFt
céltartalék képzése indokolt.
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6. Kötelezettségek
Társaságunknak csak rövid lejáratú kötelezettségei állnak fenn 2010. december 31-i állapotnak
megfelelően, melyeknek összege: 420.969 EFt.
Az áruszállításból, illetve szolgáltatásból adódó szállítói kötelezettségeink összege: 392.176 EFt,
melyek kiegyenlítésére 2011. január-február hónapjában kerül sor, így a mérlegben még
kiegyenlítetlen tételként szerepelnek. A szállítói kötelezettségünk 2009. évhez képest jelentősen
nőtt. Azonban a Fővárosi Gázművek Zrt. késedelmes számlázása miatt a novemberi gáz- és
hőbeszerzés számlái (118.020 EFt értékben) 2011. januárban kerültek kiegyenlítésre. A forduló
napi szállítói állomány a fenti korrekció figyelembevételével hasonlítható a 2009. évi
mérlegadathoz. A 2010. évet határidőn túli szállítói tartozás nélkül zárta társaságunk.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 28.793 EFt, melyből a határozott idejű
elszámolása miatt következő időszakban fizetendő „áfa” összege 11.304 EFt.

7. Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások között a 2010. évet terhelő, de csak a mérleg fordulónapját
követően teljesített kiadások kerültek kimutatásra, ennek összege 228 EFt. Térítés nélkül átvett
eszközök passzív elhatárolása miatt 72.446 EFt került kimutatásra, 19.654 EFt fejlesztési célra
kapott támogatás miatt került elhatárolásra. Emisszió kereskedelemmel kapcsolatos halasztott
bevétel pedig 151.622 EFt. NEP pályázati rendszerben 2005. évben elnyert támogatásból 1.754
EFt halasztott bevételként került kimutatásra.

III.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Társaságunk 2010. évi gazdálkodását 100.154 EFt adózás előtti eredménnyel, 100.154 EFt
mérleg szerinti eredménnyel zárta.

1. Az egyes eredménykategóriák ismertetése
Üzemi tevékenység eredménye:
+ Pénzügyi műveletek eredménye:
= Szokásos vállalkozási eredmény:
+ Rendkívüli eredmény:
= Adózás előtti eredmény:
Társasági és külön adó adófiz. kötelez.:
= Adózott eredmény:
Jóváhagyott osztalék, részesedés:
= Mérleg szerinti eredmény:

82.393 EFt
3.869 EFt
86.262 EFt
13.892 EFt
100.154 EFt
100.154 EFt
Ø EFt
100.154 EFt
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2. A társasági adóalapot befolyásoló tényezők
Adózás előtti eredményt növelő tételek:
 Várható kötelezetts.re és a jövőbeni ktsg.ekre képzett céltartalék:
 Jogerős határozatban megállapított bírság:
 A Szv. Tv. alapján elszámolt értékcsökkenési leírás,
eszközök kivezetéskori nettó érték:
 Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés:
 Adóévi nettó árbevétel csökkentéseként elszámolt összeg:
 Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek:
Összesen:

32.000 EFt
754 EFt
110.649 EFt
7.396 EFt
11 EFt
1.030 EFt
151.840 EFt.

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:




Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg:
2010. évben felhasznált céltartalék:
Térítés nélkül átvett eszköz miatt az adóévben bevételként
elszámolt összeg:
 2010. évben lekötött fejlesztési tartalék:
 Behajthatatlan, éven túli lejárt követelés:
 A TAO Törvény szerint elismert értékcsökkenési leírás, és
eszközök kivezetéskori nettó értéke:
Összesen:
Adótörvény szerinti adóalap:

A társasági adófizetési kötelezettség tehát 2010. évben Ø EFt.

66.374 EFt
1.388 EFt
12.491 EFt
50.000 EFt
15.900 EFt
105.841 EFt
251.994 EFt
Ø EFt
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IV.

A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE
Vagyoni és pénzügyi helyzet
elemzési mutatói

3. sz. táblázat
S.
Sz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mutató
megnevez.
számítása

2003.
2004.
2005.
XII. 31. XII. 31. XII.31.

2006.
XII.31.

2007.
XII.31.

2008.
XII.31.

2009.
XII.31.

2010.
XII.31.

Tárgyi eszk.
aránya

Tárgyi eszk. értéke
Összes eszköz értéke

66 %

70 %

66 %

59 %

61 %

65 %

54 %

44 %

Forgó eszk.
aránya

Forgóeszk. értéke
Összes eszköz értéke

29 %

28 %

32 %

40 %

37 %

33 %

45 %

55 %

Tőkeerősség

Saját tőke
Összes forrás

90,3 %

86,5 %

91 %

72 %

69 %

63 %

63 %

58 %

Idegen tőke
aránya

Kötelezettségek
Összes forrás

9,6 %

9,6 %

7,5 %

9%

19 %

26 %

18 %

26 %

Befektetett
eszközök
fedezete

Saját
tőke
Befektetett eszközök

136 %

124 %

136 %

120 %

112 %

96 %

116 %

130 %

Tőke forgási
sebessége

Ért. nettó árbevétele
Saját tőke

95,4 %

112,2%

117 %

116 %

142 %

186 %

189 %

179 %

Likviditási
mutató I.

Forgóeszközök
Rövid lejáratú köt.

299,5%

289,8%

423 %

454 %

197 %

125 %

251 %

214,5 %

Likviditási
mutató II.

Forgóeszk.-készletek
Rövid lejáratú köt.

289 %

283 %

411 %

317 %

169 %

122 %

196 %

177 %

A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatóiból az alábbi következtetések vonhatók le:
 A Fővárosi Gázművek Zrt. késedelmes számlázása miatt a novemberi gáz- és hőbeszerzés
számlái (118.020 EFt értékben) 2011. januárban kerültek kiegyenlítésre. A fordulónapi
pénzeszköz állomány (214.974 EFt) a fenti kiegyenlítéssel korrigálva hasonlítható a 2009.
évi adathoz. Ugyanezen okból a fordulónapi szállítói állomány (392.176 EFt) a fenti
kiegyenlítéssel korrigálva hasonlítható a 2009. évi adathoz. A jelzett korrekció többek között
a mérleg főösszegét is érinti.
 A tárgyi eszközök értéke az összes eszközállomány értékének 44 %-át teszi ki (a fent jelzett
korrekcióval számolva 48 %-át). A tárgyévben csupán 4.484 EFt értékben csökkent a tárgyi
eszközök értéke, de jelentősen nőtt a forgóeszközöké. Törekedni kell még nagyobb összegű
fejlesztésekre, hogy ne csökkenjen a tárgyi eszközök értéke.
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 Forgóeszközeink összes eszközhöz viszonyított aránya 55 % (korrekcióval 51 %), nőtt az
államtól kapott emisszió kvóta értéke, a pénzeszközeink értéke, az egyéb követelések értéke,
ami kedvező változás. A vevőkkel szembeni követeléseink 40.170 EFt-os növekedése
azonban kedvezőtlen.
 A tőkeerősség mutatója 58 %, a saját vagyon összes forráson belüli döntő részarányát jelzi,
ami ebben az évben kismértékben csökkent. Ha a jelzett korrekciót figyelembe vesszük, 62
% a tőkeerősség mutató.
 Az idegen tőke aránya 2010. évben 26 %, korrekcióval 20 %, ami az előző évhez képest
nőtt. A kötelezettségek között csak határidőn belüli tartozást mutatunk ki, nevezetesen: az
áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettségünk, adó és tb. tartozások.
 A befektetett eszközök fedezete 130 %, azaz a rendelkezésre álló saját tőkénk teljes
mértékben megfinanszírozza befektetett eszközeinket. A mutató az előző évhez képest nőtt,
ami a saját tőke 100.154 EFt növekedésével magyarázható.
 A tőke forgási sebessége 179 % -ra csökkent 2010. év végére, a sajáttőke jelentős
növekedése miatt.
 A likviditási mutatók (214,5 %, 177 %) romló likviditást jeleznek, azonban itt jelentős, hogy
korrigáljuk a novemberi gáz- és hőbeszerzés számlák januári kifizetése miatt a mutatót, s
korrigálva (259 %, 207 %) jobb eredményt jelez az összehasonlító elemzés.
 Társaságunk likviditása javult. Forgóeszközeink továbbra is megfinanszírozzák
kötelezettségeinket, azonban a vevői követelés állományunk növekedése a jövőbeni
likviditási problémák jelentkezését jelezhetik.

Jövedelmezőségi mutatók
S.
sz.

megnevezése

1.

Árbevétel arányos
nyereség

2.
3.
4.
5.

Mutató
számítása

Árbevétel arányos
jövedelmezőség
Eszközarányos
jövedelmezőség
Vagyonarányos
jövedelmezőség
Tőkearányos
nyereség

Üzleti eredmény
Ért. nettó árbevétele
Adózás előtti eredmény
Ért. nettó árbevétele
Adózás előtti eredmény
Összes eszköz értéke
Adózás előtti eredmény
Saját tőke
Adózott nyereség
Jegyzett tőke

Mutatók %-ban
2002. év 2003. év 2005. év 2006. év 2007. év 2009. év 2010.év
3,0 %

0,3 %

19,4 %

0,6 %

0,7 %

2,2 %

4,9 %

2,8 %

0,5 %

19,7 %

0,8 %

1,5 %

3,6 %

5,9 %

2,3 %

0,4 %

20,9 %

0,7 %

1,4 %

4,2 %

6,1 %

2,6 %

0,5 %

23 %

1%

2,1 %

6,7 %

10,6 %

2,6 %

0,5 %

19,6 %

0,7 %

1,8 %

6,0 %

10,9 %

A jövedelmezőség mértékének értékeléséhez az eredménykategóriák közül
- az üzemi, üzleti tevékenység eredményét,
- az adózás előtti eredményt,
- az adózott eredményt
választottuk ki, mivel a társaságot megítélésünk szerint e mutatók jellemzik leginkább.
A jövedelmezőségi mutatók értékelésénél ki kell emelni, hogy a cég nem nyereségorientált
gazdálkodást folytat, azonban a 2010. évi eredmény következtében jelentősen javultak a mutatók,
javult a társaság jövedelmezősége.
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V.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

4. sz. táblázat
EFt
MEGNEVEZÉS
I. Szokásos tevékenységből szárm.
pénzeszközváltozás
1. Adózás előtti eredmény
2. Elszámolt amortizáció
3. Elszámolt értékvesztés
4. Céltart.kép.és felhaszn.különb.
5. Befekt.eszk.értékes.eredménye
6. Szállítói kötelezettség változ.
7. Egyéb rövid lejár.kötelez. vált.
8. Passzív időbeli elhatár. vált.
9. Vevőkövetelés változása
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszk. nélkül) változása
11. Aktív időbeli elhatár. változ.
12. Fizetett adó
13. Fizetett osztalék, részesedés
II. Befektetési tevékenys. szárm.
Pénzeszközváltozás
14. Befektetett eszk. beszerz. (-)
15. Befektetett eszk.eladása (+)
16. Kapott osztalék
(+)
III. Pénzügyi műveletekből szárm.
Pénzeszközváltozás
17. Részvénykibocsátás bevétele
18. Kötvénykibocsátás bevétele
19. Hitelfelvétel
20. Véglegesen kapott pénzeszköz
21. Részvénybevonás
22. Kötvény-visszafizetés
23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés
24. Végleg. átadott pénzeszköz

2004. év

2005. év

2006. év

92.165
- 31.653
+74.429
+ 2.320
25
201
+ 758
+41.310
- 7.202

43.444
211.735
78.793
+ 2.975
+ 1.388
351
- 17.049
- 9.207
- 27.243
- 8.555

204.009
+ 8.797
+ 83.186
+ 1.491
–
- 1.209
+ 29.934
+ 8.939
+248.869
+ 2.368

145.778
28.736
65.888
+ 19.298 - 126.504 + 57.013
+ 89.872 +104.246 + 100.834
- 1.745 + 1.849 + 21.644
–
–
–
+ 4.218 - 2.176
–
+ 142.341 + 85.889 - 105.079
358 - 12.157 + 18.328
- 97.383 - 33.601 + 113.181
- 13.688 - 40.029 - 62.895

- 10.822
+23.251
Ø
Ø

+ 7.644
+ 13.044
- 31.730
-178.000

- 169.318
- 1.103
- 1.945
- 6.000

+ 25.756
- 4.509
- 3.024
- 15.000

- 117.818
-117.843
+
25
-

20.524
- 20.875
+ 351
-

- 170.688 - 149.874 - 102.244 - 24.080 - 104.345
- 170.720 - 150.645 - 102.531 - 24.080 - 105.013
+
32 +
771 +
287
Ø +
668
Ø

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

2007. év

–
–
–
–
–
–
–
–

2008. év

+ 59.407
- 3.387
- 4.801
Ø

–
–
–
–
–
–
–
–

2009. év

2010. év
245.202
+ 100.154
+ 97.075
+ 19.627
+ 30.612
79
+ 198.383
- 21.132
- 8.740
- 47.566

- 95.931 - 109.353
+ 20.864 - 13.779
- 2.071
Ø
Ø
Ø

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

I - II - III. Összesen

- 25.653

+ 22.920

+ 33.321

- 4.096

- 73.508

+ 41.808 + 140.857

IV. Pénzeszközök változása

- 25.653

+ 22.920

+ 33.321

- 4.096

- 73.508

+ 41.808 + 140.857

A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 2010. évben jelentősen nőtt. A
pénzjövedelem befektetési tevékenységből származó
II. mutatója a befektetett eszközök
növekedését a vagyon növekedését mutatja, ami jelentősen nagyobb, mint a megelőző évek
megfelelő adata, ami a beruházások jelentős növekedésének következménye.
A pénzeszközök változása IV. mutató pénzeszköz növekedést mutat, ami jelentős, a társaság
pozíciójának erősödését jelzi.

ÜZLETI JELENTÉS
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2010. évi tevékenységéről
A társaság az alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, alapvetően
hőtermelés, távfűtés és melegvíz-szolgáltatás tevékenységgel foglalkozik, ezzel összefüggésben
építési-, szerelési, karbantartási és javítási munkák elvégzésére is vállalkozik.
Az 1996. január közepétől üzemelő városi fűtőerőmű által biztosított hőellátás mellett
lehetőség nyílt a kapcsolt energiatermelés folytatására, melynek eredményeképpen a szükséges
hőigények kielégítése mellett, saját használatra, illetve eladásra villamos energiát termel.
A társaság gazdálkodását befolyásoló főbb események:


A 2009-2010. évi fűtési idény április 26-án fejeződött be, a 2010-2011. évi pedig 2010.
szeptember 28-án kezdődött. A fűtési és melegvíz-szolgáltatás az előírásoknak és az
igényeknek megfelelően történt. A társaság a szolgáltatási területén hőmennyiségmérés
szerinti szolgáltatást valósít meg. A fűtőerőműben 2010. december 31-én fellépő üzemzavar
az egész várost érintette, azonban a hiba elhárítása 24 órán belül, pontosabban 10 órán belül
megtörtént.



A lakossági fogyasztókat érintő idényvégi elszámolást, azaz a végszámlákat 2010. június
hónapban kapták meg a felhasználók. A társaság a végelszámolás keretében nettó 1.335 EFtot pótlólag kiszámlázott a lakossági felhasználóknak, ami az időszak részszámláinak
megfelelő fogyasztást tükröz.



A 2010. év során a gázmotoroknál az alábbi TMK-ra került sor:
 1. gázmotor (GGM1)
2010.01.26.
1500 órás TMK
2010.03.29.
3000 órás TMK
2010.11.04.
1500 órás TMK
 2. gázmotor (GGM2)
2010.02.05.
6000 órás TMK
2010.04.20.
1500 órás TMK
2010.11.25.
3000 órás TMK



A nyári nagykarbantartás 2010. augusztus 9-től 13-ig tartott.
o A vezetékek tekintetében az alábbi felújítási, helyreállítási munkálatokra került sor:
- Munkás út 2. sz. primervezeték lyukadása.
- Újváros téri 212-es primer bekötővezeték lyukadása.
- Bolyki főút 31. – Lehel v. út 25-i 200-as gerincvezeték lyukadása.
- 225-ös hőközpont primer bekötővezeték javítása történt.
- Árpád Vezér Úti Óvoda primer bekötővezetékének javítása történt.
- I. kerületi gerincvezeték átkötésére került sor.
- Szt. István út 1-5. gerinc- és szekundervezeték jelentős helyreállítási munkái.
o Rendben lezajlott a hőközpontok gépész -, villamos -, és szabályozástechnikai
ellenőrzése, szükség szerinti javítása.

Ózdi Távhő Kft.

2. oldal



A fűtőerőműben a kazánok vizsgálata a kazánfelügyelet részéről elvégzésre került. A
kazánok égőinek beállítása, környezetvédelmi mérése rendben megtörtént.



A 2010-2011. évi fűtési idény 2010. szeptember 28-án beindult. A fűtés beindítását
követően a Szent István út 11. szekundervezeték meghibásodását, lyukadását kellett
elhárítani. A fűtés beindításakor előfordult légtelenítési problémák előírásszerű javítására
került sor. A hibabejelentések alapján az üzletszabályzat előírásai szerint kivizsgálásra
kerültek a problémák, a szükséges intézkedések megtörténtek, amennyiben indokolt volt,
díjjóváírás történt a felhasználók részére.



A beruházások üzembehelyezése 71.669 EFt értékben valósult meg, a legfontosabbak:
 Személygépkocsi beszerzés
5.308 EFt
 Számítógépek, irodai gépek
3.034 EFt
 Vezetékek
37.524 EFt
 Hőközpontok
20.208 EFt
 Szerszámgépek, szerszámok
3.769 EFt



2010. január 1-jétől az Ózdi Távhő Kft. élt az árcsökkentés lehetőségével, a hődíjak 12 %kal csökkentek.



A távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználók terheinek csökkentése érdekében a kormány
az áfa törvény változását szavazta meg, 2010. január 1-től a távhő áfa-ja 5 %.



Módosult a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás szociális támogatásának
mértéke. A fajlagos távhő támogatás összege fokozatosan csökkent. A szociális alapon járó
energiatámogatás rendszerét a kormány 2010. évben megtartotta.



Ózd Város Önkormányzata továbbra is támogatja a távhő felhasználók szolgáltatási díjainak
mérséklését a helyi lakásfenntartási támogatás juttatásának folyamatos szabályozásával.



2009. évben megtörtént a cég átvilágítása. Az elemző munka eredményeként Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 180/KH/2009. (XI.24.) számú határozatában
Intézkedési Tervet ír elő társaságunk számára 2010. évben. A folyamatos teljesítésről
megtörtént az Önkormányzat tájékoztatása.



Vállalkozási tevékenység során alvállalkozóként társaságunk részt vett a Szőnyi Márton 1.
sz. Társasház (Ózd, Bolyki főút 28-34. sz. épület) és a NOGÉP Társasház (Ózd, Nagy Imre
út 23-39. sz. épület) fűtéskorszerűsítési munkáiban. A tevékenység során társaságunk 15.889
EFt nyereségre tett szert, melynek pénzügyi realizálására 2011. évben kerül sor.



Társaságunk folyamatosan közreműködik a megújuló energiaforrások felhasználásával
történő hőenergia előállításának lehetőségét célzó megvalósíthatósági vizsgálatok,
tanulmányok; tervezési, pályázati dokumentációk; szakértői vizsgálatok, elemzések;
pénzügyi gazdaságossági számítások elkészítésében, illetve a biomassza-erőmű
megvalósításában.

Ózdi Távhő Kft.

3. oldal



A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) értelmében a kötelező
villamos energia átvétel (KÁT) 2010. év végéig vonatkozott az Ózdi Távhő Kft-re. A KÁT
időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmünket a Magyar Energia Hivatal megtérülésre
hivatkozva elutasította. A VET 171. §-ának 2010. évi decemberi változásainak értelmében
2011. január 31-ig újabb lehetőség nyílt a KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség
meghosszabbítása érdekében hosszabbítási kérelem benyújtására a Magyar Energia Hivatal
felé. Ez esetben 15 %-kal alacsonyabb átvételi árak érvényesíthetők 2011-ben. 2011. évre
vonatkozó villamos energiatermelés tekintetében változó feltételekkel kell szembenéznünk.



A 2008-2012. kereskedelmi időszakra évente 24109 t CO2 kvótát kaptunk. A 2008. évi
megtakarított 8.205 t, a 2009. évi megtakarított 8.754 t kvóta (melyet nem értékesítettünk),
társaságunk Nemzeti Emisszió-kereskedelmi Forgalmi Jegyzékben vezetett számláján
található, a 2010. évi kvótával együtt összesen 41.068 t, ami 151.622 EFt értékben szerepel
könyveinkben.



A 2010. évi gazdálkodási célkitűzések meghatározásakor 67.000 EFt mérleg szerinti
eredményt, nyereséget tervezett társaságunk, melyet az intézkedések és a javuló
gazdasági helyzet hatására sikerült túllépni.
A társaság 2010. évi működésének eredményét az alábbi táblázat mutatja:

1. sz. táblázat

Adatok EFt-ban

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Aktivált saját teljesítmények értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. évi
üzleti terv
1.647.500
5.000
–
1.262.000
201.000
95.000
27.500
67.000
–
–
–
67.000
–
–
–
67.000
–
–
–
67.000

2010. évi
teljesítés
1.696.894
76.614
5.106
1.250.423
208.015
97.075
140.708
82.393
3.869
Ø
3.869
86.262
14.916
1.024
13.892
100.154
Ø
100.154
Ø
100.154

A tervnek megfelelően jól alakult a társaság eredménye:
Az Ózdi Távhő Kft. 100.154 EFt mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2010. évet.

Ózdi Távhő Kft.

4. oldal

A terv és tényadatok összevetése során az alábbi megállapítások tehetők:
 A kiemelt vállalkozási tevékenységből nem tervezett 72.096 EFt bevételre tett szert
társaságunk. Az árameladás tervezett árbevétele 150.000 EFt volt, a gazdálkodási év során
168.853 EFt realizálása történt. Alaptevékenységünk, a távhőszolgáltatás árbevétele
tekintetében a tervezett árbevételünkhöz képest kevesebbet realizálhattunk, többek között a
decemberben nyújtott alapdíj-kedvezmény miatt. (Terv: 1.400.200 EFt, tény: 1.356.420
EFt.)
 Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között nem tervezett, eredményt nem befolyásoló
tétel, a CO2 kvótanyilvántartással kapcsolatban 61.696 EFt kimutatására került sor.
 Anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke 1.262.000 EFt a kiemelt vállalkozási tevékenység
miatt elszámolt 49.714 EFt költséggel korrigált tényleges anyagjellegű ráfordítás 1.200.709
EFt, ami a gázbeszerzési és hőbeszerzési költség változásából következik.
 A személyi jellegű ráfordításoknál a tervezett 201.000 EFt-tól 7.015 EFt-tal több költség
került elszámolásra. Az ügyvezető igazgató felmentésével kapcsolatos kifizetések, és a
vállalkozási tevékenység kapcsán elért többletnyereségből juttatott kifizetések növelték a
személyi jellegű ráfordításokat. Megjegyzendő, hogy a 2009. évi tervadatot, 215.100 EFt-ot,
még így sem érte el a 2010. évi ráfordítás.
 Az egyéb ráfordítások között nem tervezett tételek kerültek kimutatásra, melyek a
következők:
o a fentebb jelzett CO2 elszámolás
61.696 EFt,
o a behajthatatlan követelés
19.722 EFt,
o a terven felüli amortizáció
12.231 EFt,
o a céltartalék képzése
32.000 EFt.
A társaság nettó árbevételének döntő része 1.446.252 EFt távhőszolgáltatásból származik,
így továbbra is nagy figyelmet fordítunk annak pénzügyi realizálására.
A kinnlevőség alakulása 2010. december 31-i állapotnak megfelelően:
- lakossági felhasználók
239.444 EFt,
- egyéb és üzemi felhasználók 77.835 EFt,
= Összesen:
388.168 EFt.
Az Ózdi Távhő Kft. vezetősége által a követelések behajtása érdekében tett intézkedések hatása az
alábbi adatok tükrében:
 A 2010. év során bírósági letiltás útján befolyt lakossági hátralék 18.977 EFt, végrehajtás
során befolyt 21.646 EFt.
 Végrehajtási jog bejegyzés terhel 276 fogyasztási hely tekintetében, 36.538 EFt követelést.
 A fizetési meghagyások útján befolyt tőketartozás összege: 4.452 EFt.
Sajnos az intézkedések ellenére a kinnlevőség mértéke növekszik.

HATÁROZATI JAVASLAT
…../KH/2011.(IV.21.) Határozat

Tárgy: Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg
megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:

1. Az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi beszámolóját
1.646.919 EFt mérleg főösszeggel,
100.154 EFt adózott eredménnyel,
jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a 100.154 EFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba
helyezésével egyetért.
Osztalék megállapítására nem kerül sor.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az éves beszámolót elektronikus úton
küldje meg a Céginformációs Szolgálat részére és a 2010. évi társasági adóbevallást az
illetékes adóhatóságnak nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. május 31.,

