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1. Az Éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános
információk
A számviteli politika meghatározó elemei az előző időszakhoz viszonyítva nem változtak
(88. § (3)1).
A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél az összehasonlíthatóság
biztosított (19. § (3)). Az eszközök vagy kötelezettségek között nincs olyan, mely a mérleg
több tételében is elhelyezhető, illetve az adott eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik
üzleti évről a másikra megváltozott (19. § (4)). A beszámoló összeállításánál figyelembe lett
véve a költség-haszon összevetésének elve (16. § (5)).Önellenőrzés jelentős összegű hibát
nem tárt fel (88. § (5)).
A mérleget az 1. számú melléklet "A", változatában (22. § (1)), az üzemi (üzleti)
tevékenységre vonatkozó eredménymegállapítást összköltség eljárással és forgalmi költség
eljárással, azoknak "A" változatában készíti (71. § (2)). Az előző évben a beszámoló hasonló
módon készült.
A vállalkozó képviseletére jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót
köteles aláírni (89. § (4) d):
Farkas Zsolt 4700 Mátészalka, Somogyi Béla út 31.
A vállalkozó székhelye (89. § (5), www.agrospec.hu
2407 Dunaújváros, Pálhalma, 078/36 hrsz.
A vállalkozó könyvvizsgálatát végző nyilvános adatai (88. § (8):
EX ASSE Zrt. Budapest, Fő u. 71. II./1. MKVK sz.: JT 000118
Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló, MKVK sz.: 000255
a könyvvizsgálatáért fizetett éves díj: 2.412 ezer Ft.
A vállalkozás könyvviteli szolgáltatást nem vesz igénybe, ezen feladatok elvégzését
alkalmazottak látják el (88. § (9), a számviteli nyilvántartásért felelős személy adatai:
Hetyei Gábor, Adony, Széchenyi u. 30. PM 125608

2. Az eszközökre vonatkozó információk
2.1. Értékelési elvek

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak (46. §
(2)). A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások (88. § (3)): ha a

1

Ha más törvényi megjegyzés nincs, akkor a számvitelről szóló 2000. C. törvényre vonatkoznak a hivatkozások.
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nyilvántartási érték magasabb, mint a piaci érték, akkor piaci értéken, ellenkező esetben a
nyilvántartási értéken kerül kimutatásra (a mennyiségek felméréssel, a pénzeszközök és
kötelezettségek egyeztetéssel kerültek leltározásra).
• tárgyi eszközök:
göngyölített amortizációval csökkentett bekerülési
érték,
• immateriális javak:
göngyölített amortizációval csökkentett bekerülési
érték,
• befektetett pénzügyi eszközök: a bankszámla kivonaton szereplő érték,
• vásárolt készletek:
beszerzési átlagár,
• saját termelésű készlet:
szűkített önköltség,
• követelések:
a partner, a költségvetés által elfogadott,
befogadott érték,
• pénzeszközök:
a pénztárkönyvben illetve a bankszámla kivonaton
szereplő érték.
A leltározások a készletekre és a tárgyi eszközökre vonatkozóan az utolsó negyedévben, a
pénzügyi eszközökre vonatkozóan pedig december 31-i fordulónappal történtek.
2.2. A vállalkozó valós vagyoni helyzetének bemutatása

Az eszközök összetételét az 1. sz. melléklet tartalmazza (88. § (2)).
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését,
csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés
nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a
tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza (92. § (1)). A
vállalkozás tárgy évben csak lineáris és egy összegű értékcsökkenést számolt el (92. § (2)).
A meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznél az évenként elszámolásra kerülő
értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az
adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható
maradványértékben) lényeges változás nem következett be (53. § (3)). Az értékcsökkenés
elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere (88. § (4)): havi gyakorisággal
a bruttó értéket alapul véve lineáris kulcsok alapján. Az amortizációs kulcsok mértéke a
társasági adóról szóló törvényben megfogalmazott, költségként érvényesíthető nagyságban
került megállapításra.
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök összegét a 2. sz. melléklet
tartalmazza (94. § (1)).
A vállalkozónak leányvállalata, más vállalkozóval közösen vezetett vállalkozása, társult
vállalkozása nincs. A vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs
(89. § (1)).
Nincs olyan gazdasági társaság, ahol a vállalkozó a gazdasági társaságokról szóló törvény
szerint jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást
biztosító befolyással rendelkezik (89. § (3)).
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A tárgyi eszközöknél az üzleti évben értékvesztés és annak visszaírása nem történt (92. §
(3)). A befektetett eszközök értékhelyesbítésének nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró
értéke nulla. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei az előző évhez
viszonyítva nem változott: a forgalomképes eszközöknél az értékesítési ár (ha volt
értékesítés), az ajánlati ár (ha volt vételi ajánlat), a mérleg készítésekor ismert beszerzési ár.
(59. § (1)).
A saját termelésű készletek értékelése során a készleten lévő hízósertés és az itatásos borjú
nyilvántartási értékét a piaci értékre kellett helyesbíteni, az így elszámolt értékvesztés összegét
a 28. számú melléklet tartalmazza.
A társaság a mezőgazdaságra jellemzően magas befektetett eszköz állománnyal és jelentős
készletállománnyal dolgozik. A tárgyi eszközök kimutatott értékénél nem végzett átértékelést;
vélhetően az eszközpark a piaci értékhez viszonyítva alulértékelt. A termelés folyatatásához
szükséges teljes eszközállománnyal sajátjaként rendelkezik. A készletek értéke között kimutatott
befejezetlen termelés értéke (mezei leltár) a növénytermesztésre jellemző sajátosság. A készletek
legjelentősebb tétele a késztermék, amely növénytermesztési saját termelésű készlet. Egy része az
állatállomány takarmányozását szolgálja, más része pedig piacképes termény.

2.3. Környezetre káros anyagok

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és
értékadatai, a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének és értékének
tárgyévi növekedése és csökkenése a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztályok
alapján az 3. sz. mellékletben kerül bemutatásra (94. § (2)).
2.4. Egyéb eszközök

Hátrasorolt eszközök értéke nulla (90. § (5)). Az egyéb követelések részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
A bevételek aktív időbeli elhatárolásának, a halasztott ráfordításoknak összegeit, azok
időbeli alakulásait a 4. sz. melléklet tartalmazza (90. § (1)).
Kincstári vagyon részét képező eszköz a vállalkozásnál nincs. (23. § (2)).
Az eszközök értékvesztésének állományváltozását a 28. sz. melléklet tartalmazza. A valós
piaci érték meghatározásánál elsődlegesen a termék tárgyidőszakon belüli értékesítési ára,
másodsorban a termékre vonatkozó árajánlat a viszonyítási alap.

3. A forrásokra vonatkozó információk
3.1. A saját tőke elemei

A saját tőke üzleti éven belüli változását, annak okait az 5. sz. melléklet tartalmazza (90. §
(6)). A lekötött tartalék összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza (90. § (3) d).
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Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, a közvetlen irányítást biztosító
befolyással rendelkező tagja (100% tulajdoni részesedéssel) az MNV Zrt. (a Magyar Állam
képviseletében) (89. § (2)).
3.2. Az idegen tőke elemei

A források összetételét az 1. sz. melléklet tartalmazza (88. § (2)).
A vállalkozásnál céltartalék nincs nyilvántartva, a korábbi években képzett céltartalék
feloldásra került tárgy év során. A céltartalék állomány változását a 29. sz. melléklet
mutatja be. (41. § (8)).
A rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti
éven belül esedékes törlesztéseket a 7. sz. melléklet tartalmazza (42. § (3)). A vállalkozás által
nyilvántartott kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél (68. §
(1)). A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv (Tao tv.) 5. számú
mellékletének 2. pontja értelmében a Pálhalmai Agrospeciál Kft. nem alanya a társasági
adónak. (91. § c, d).
A vállalkozásnak 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége a K&H Zrt. által biztosított
beruházási hitel, melynek futamideje 15 év. A zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított,
feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját, azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes
összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak a 9. sz.
melléklet tartalmazza (90. § (3) a, b)
Függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege nulla. A mérleg fordulónapjáig
le nem zárt határidős ügylet nem volt.(90. § (4)).
A tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt
költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi,
helyreállítási kötelezettségek összege 48.634 ezer Ft. (94. § (3)).
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának, a halasztott bevételeknek
összegeit, azok időbeli alakulásait a 11. sz. melléklet tartalmazza (90. § (1)).

4. A jövedelemre, pénzügyi helyzetre vonatkozó információk
4.1. A költségekre vonatkozó előírt információk

A vállalkozásnál a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát,
bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit a 12. sz. melléklet tartalmazza (91. § a).
A személyi jellegű költségek csoportosításánál specialitás, hogy a munkavállalók
(munkaviszonyban állók) mellett fogvatartottak is bér jellegű kifizetésben részesülnek. A
fogvatartottak munkajogi helyzete speciális, hiszen teljes munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra,
más munkajogi jogviszonyuk nincs (tehát „főfoglalkozásúnak” minősülnek), azonban szerződéses
jogviszonyt nem létesítenek.

A vállalkozás vezető tisztségviselői (89. § (4) a):
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• az igazgatóság
• a felügyelő bizottság

a társaságnál nem működik.
3 fő, tiszteletdíjuk összesen 2.376 ezer Ft volt tárgy évben.

A vállalkozás vezető tisztségviselőinek folyósított előlegek és kölcsönök összege, a
nevükben vállalt garanciák (89. § (4) b):
• az igazgatóság
• a felügyelő bizottság

nincs
nincs

A vállalkozás korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem
keletkezett (89. § (4) c).
A kutatás és a kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei (93. § (4)).
4.2. A bevételekre vonatkozó előírt információk

A szolgáltatásexport árbevételének megoszlását, földrajzilag elhatárolt piacok szerinti
bontásban a 30. sz. melléklet tartalmazza (93. § (1) a). Exporttámogatást a társaság nem vett
igénybe (93. § (2)).
Az értékesítés nettó árbevételének főbb tevékenységenkénti megbontását az 13. sz.
melléklet tartalmazza (93. § (1) b).
A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeget
támogatásonként a 14. sz. melléklet tartalmazza (93. § (3)). A rendkívüli ráfordítások összege
nulla, a rendkívüli bevételek összege tárgyévben 74.221 ezer Ft, mely a halasztott bevételek
tárgy évben felhasznált része. (86. § (8)).
4.3. A vállalkozó valós jövedelmi helyzetének bemutatása

Jövedelmezőség mutatóit a 17. sz. melléklet tartalmazza (88. § (2)). A jövedelmi helyzet
megítélése: a társaság eredményessége az ágazat átlagos eredményességénél alacsonyabb,
több évet tekintve azonban kiegyensúlyozott. Az alaptevékenységben végzett termelés
döntően meghatározza az éves mérleg szerinti eredményt. Tárgy évben a legmagasabb
jövedelmet a növénytermesztés hozta, második az ipari szolgáltatás tevékenység fedezete, az
állattenyésztés eredményessége a korábbi évhez viszonyítva nem javult.
A sajátos tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt – információk (88. § (1)): a
jövedelmezőséget jelentősen befolyásolja az a tény, hogy a társaság fogvatartottakat
foglalkoztat.
Az Értékesítés nettó árbevétele, az Egyéb bevételek, a Rendkívüli bevételek, a Halaszott
bevételek tételeiből nincsenek a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő összegek (93. § (6)).
Az egyéb szolgáltatások, a kiemelt egyéb ráfordítások összegeit a 15., 16. sz. melléklet
tartalmazza. A termelési érték kimutatását a 18. sz. melléklet tartalmazza.
Tárgyév során bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentés tett a társaság a pénztárban
keletkezett pénzeszköz hiány miatt. Az ügy a mérlegkészítés időpontjában nyomozati
szakaszban van, a keletkezett kárnak megfelelő összeg befizetésre került a pénztárba, azonban
az ügy lezárásáig egyéb kötelezettségként tarja nyilván a társaság, míg a keletkezett hiány
egyéb ráfordítások között elszámolásra került. A pénztárhiány – mint egyéb ráfordítás –
7.
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összege 4.381 ezer Ft, mely megegyezik az egyéb kötelezettségek között kimutatott, a
pénztárba befizetett összeggel.
A jövedelmezőséget befolyásoló külső tényezők:





a 2013. évi száraz, így kedvezőtlen időjárási viszonyok,
tej értékesítési árának és az előállítási költségének aránya, mint veszteségforrás,
a sertés értékesítési ár csökkenése,
a hazai és EU forrásból származó támogatások.

4.4. A gazdálkodás ellenőrzése

A tevékenységüket a tulajdonos képviseletében eljáró szervek (felügyelő bizottság,
könyvvizsgáló, átvilágító bizottság) valamint a hatóságok folyamatosan ellenőrizték.
A hatósági vizsgálatok közül kiemelendő:
1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2010.01.01.-2013.05.31-ig terjedő időszak
vonatkozásában a NAV hatáskörébe tartozó adókötelezettségek teljesítésének
(elsődlegesen ÁFA) ellenőrzése. A vizsgálat 2013. június 10-én kezdődött,
2013.10.15-vel kaptuk meg a jegyzőkönyvet. Két számla esetében javítást írt elő,
elmarasztaló megállapítást nem tett.
2. Az Állami Számvevőszék által a gazdasági kamarák közfeladatai ellátására fordított
költségvetési támogatások felhasználásának és a gyakorlati képzést szervező
gazdálkodó szervezeteknél a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolható
költségek ellenőrzése, a szakképzési hozzájárulás bevallásának, befizetésének
ellenőrzése 2009-2011. években. A vizsgálat 2013. szeptember 16-án kezdődött, a mai
napig nem zárult le.
3. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által a 2013. évi agrár-környezetgazdálkodási
minimumkövetelmények betartásának ellenőrzése. A vizsgálat 2013. május 10-én
kezdődött, 2013. augusztus 23-án zárult. Társaságunk a követelményeknek megfelelt.
4. A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által
növény-egészségügyi zárlat végrehajtásának 2013. július 5-i helyszíni ellenőrzése.
Társaságunk a követelményeknek megfelelt.
5. A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által a
kölcsönös megfeleltetés keretében 2013. szeptember 10-i helyszíni ellenőrzése.
Társaságunk a követelményeknek megfelelt.
6. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
által az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak ellenőrzése. A vizsgálat
2013. szeptember 26-án volt, kifogást nem találtak.
7. A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete által a Bernátkút és Parrag telephelyek vízellátásának 2013.
július 12-i ellenőrzése. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
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8. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás hatósági állatorvosa által a tejelő tehenészet 2013. június 13-i
élelmiszer-higiénia ellenőrzése. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
9. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás hatósági állatorvosa által a szarvasmarha-tenyésztés 2013. június
17-i átfogó ellenőrzése járványok, állatvédelem, kölcsönös megfelelés tekintetében. A
vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
10. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás hatósági állatorvosa által a sertéstenyésztés 2013. augusztus 26-i
élelmiszer-higiénia ellenőrzése. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
11. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás hatósági állatorvosa által a sertéstenyésztés 2013. szeptember 10-i
ellenőrzése állatvédelem tekintetében. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
12. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás hatósági állatorvosa által a sertéstenyésztés 2013. szeptember 27-i
átfogó ellenőrzése járványok, kártevők elleni védekezés, kölcsönös megfelelés
tekintetében. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
13. A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága által a biogáz üzemben 2013. augusztus 21-én tartott ellenőrzés az üzem
működési engedélyével kapcsolatban. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel,
működési engedélyünk 2018. augusztus 27-ig meghosszabbítva.
14. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által a bernátkúti higiénikus
mosodánkban 2013. szeptember 19-én átfogó ellenőrzés a teljes megfelelőség
vonatkozásában. Társaságunk a követelményeknek megfelelt.
15. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága hatósági állatorvosa által 2013. július 2-án a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben működő fogvatartotti kiétkezési bolt ellenőrzése. A vizsgálat
hiányosságokat nem tárt fel.
16. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága élelmiszerbiztonsági felügyelője által 2013. szeptember 24-én a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézetben működő szálló büfé ellenőrzése. A vizsgálat
hiányosságokat nem tárt fel.
17. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága élelmiszerbiztonsági felügyelője által 2013. szeptember 24-én a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézetben működő állományi büfé ellenőrzése. A vizsgálat
hiányosságokat nem tárt fel.
18. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága hatósági állatorvosa által 2013. szeptember 27-én a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben működő fogvatartotti kiétkezési bolt, büfé ellenőrzése. A
vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
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19. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2013. július 31-én a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézetben működő fogvatartotti kiétkezési bolt, büfé átfogó
tűzvédelmi ellenőrzése. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt fel.
20. A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága élelmiszerbiztonsági felügyelője által a pálhalmai üzemi konyha 2013.
szeptember 23-i élelmiszerbiztonsági ellenőrzése. A vizsgálat hiányosságokat nem tárt
fel.
21. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság munkavédelmi főfelügyelője által
a társaság munkavédelmi tevékenységének 2013. augusztus 1-jei ellenőrzése. A
vizsgálat lényeges hiányosságokat nem tárt fel, az észrevételekre intézkedési terv
készült.
22. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Gazdasági Társaságok Főosztálya
és a Központi Ellátási Főosztály által a belső ellátási termékek és szolgáltatások
árképzésére vonatkozó áralkalmazások ellenőrzése. Az ellenőrzés kezdő időpontja:
2013.06. hó. Nincs jegyzőkönyv.
23. A Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya által végzett ellenőrzés célja az
alvállalkozói mosodák működésének ellenőrzése. Az ellenőrzés kezdő időpontja:
2013.05.23. Nincs visszajelzés.
24. Az Országos Egészségpénztár az elszámolásokat ellenőrzi 2010.01.01.-2013.09.30.
közötti időszakban. Az ellenőrzés jelenleg is tart.
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4.5. A tervezett beruházások megvalósítása, finanszírozása

A tervezett beruházások összértéke csaknem 793 millió Ft, mely a tervezett összeg felett
valósult meg.
4.5.1. A tervezett és megvalósult beruházások
A tervezett és megvalósult beruházások értéke 2013-ben (ezer Ft):
Megnevezés
Öntözőtó előkészítés
Személyszállító busz 21 fő

Beruházási
terv
2 000

Nyitó

Növekedés

Aktiválás

614

Záró
614

13 000

28 826

28 826

0

Vontatott kasza

8 000

7 574

7 574

0

Terepjáró gépjármű (Ford Ranger)

6 000

5 205

5 205

0

25 000

28 390

28 390

0

300

198

198

0

Holstein-fríz tehén beállítás

94 500

116 370

116 370

0

Trágyatároló (

43 501

44 943

45 552

0

Ivóvízhálózat felújítása

21 260

15 106

15 106

0

Etetőkocsi

10 000

8 850

8 850

0

Silómaró

4 200

4 688

4 688

0

Angus tehén beállítás

1 750

855

855

0

560

1 181

1 181

0

Ivóvíz- és csatornahálózat felújítása

26 021

26 583

26 583

0

Koca beállítás

22 550

26 170

26 170

0

IRSA-THERM biomassza kazán

10 000

4 850

4 850

0

217 016

1 704 216 259

217 963

45 000

830

830

1 800

1 853

1 853

0

40 000

28 709

28 709

0

230

212

212

0

4 200

5 065

5 065

0

Laptop és szoftverek

150

215

215

0

Laptop és szoftverek

250

30

30

0

Egyéb eszközök

3 000

8 483

8 483

0

Kis értékű eszközök

5 000

5 520

5 520

0

605 288

2 927 586 966

Tisztító felújítás
Laptop és szoftverek

Steimann ketrec

6 termes hízlaldai épület
Trágyatároló
Kan beszerzés
Nagy kalander csere
Számítógép és szoftverek
20kV-os kábel újrafektetése

Összesen:

11.
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4.5.2. Nem tervezett beruházások
A tárgyév során megvalósult, de nem tervezett beruházások (ezer Ft):
Megnevezés

Beruházási
terv

Nyitó

Iveco Daily

NöveAktiválás
kedés
14 234
14 234

Záró
0

Takarmányszállító

3 710

3 710

0

Traktorvontatású szippantó

3 110

3 110

0

83 593

0

1 300

0

Hangosi istállószerkezet kialakítása

83 593

Angus tenyész bika

1 300

Istálló

64

Újgalambos sertéstelep új kút

21 847

64

3 900

25 747

0

343

343

0

18 061

18 228

0

Digitális mérleg

300

300

0

Digitális mérleg

300

300

0

1 969

1 969

0

Egyedi készítésű bútorzat

252

252

0

Radiométer automata

957

957

0

Nagynyomású mosóberendezés

900

900

0

Ipari hűtőszekrény

427

427

0

Malac önetető

6 158

6 158

0

IVECO

3 600

3 600

0

IVECO

1 027

1 027

0

IVECO 35C

3 436

3 436

0

Rácsos konténer

1 350

1 350

0

Rácsos ruhakocsi

4 500

4 500

0

Ipari mosógép Primus

1 536

1 536

0

Higiénikus mosógép Primus

8 125

8 125

0

MTZ-820 mezőgazdasági vontató

8 996

8 996

0

Iveco 35 C

3 100

3 100

0

Lada személygépkocsi

454

454

0

Lakóépületek iker gázbekötés

213

213

0

11

11

0

528

528

0

Sertéshízlalda

1 682

1 682

0

Hűtőkamra kültéri

2 905

2 905

0

97 447

202 990

64

Nagynyomású mosóberendezés
Puffasztottrizs üzem

167

Citroen Jumpy tgk.

Villanyhálózat
Opel Astra

Összesen
Mindösszesen

0 105 607

634 618 108 535 684 413
12.
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23. 24. sz. melléklet
4.7. Munkaerő gazdálkodás

A munkaerő gazdálkodással kapcsolatos információkat – bértömeg, bérszínvonal, járulékok,
személyi jellegű egyék költségek, létszám adatok – a 12. sz. melléklet tartalmazza.
4.8. A vállalkozó valós pénzügyi helyzetének bemutatása

A Pálhalmai Agrospeciál Kft. alapvetően hitelből gazdálkodó társaság. Pénzügyi stratégiája:
hosszú, illetve középtávú hitelből finanszírozott beruházások, éven belüli lejáratú hitelből
finanszírozott folyó évi termelés, az időszakosan felhalmozott pénzeszközökkel pedig a
hitelek kiváltása történik meg. A biogáz üzemi beruházás finanszírozási igényét – a saját erő
és a visszafizetési kötelezettséggel nem terhelt támogatás mellett – hosszú lejáratú hitelből
elégítette ki.
Likviditás, fizetőképesség mutatóit a 25. sz. melléklet tartalmazza (88. § (2)).
A társaság tárgy év során likviditási gonddal nem küzdött, lejárt esedékességű tartozásai nem
keletkeztek, késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem képződött. Különös figyelmet
fordított arra, hogy a hatóságok felé fizetési kötelezettségeinek minden alkalommal eleget
tegyen, valamint a dolgozói bérek és járulékok kifizetései is időben megtörténjenek. A
likviditási biztonság és stabilitás megtartása a szigorú pénzügyi gazdálkodásnak köszönhető.
A cash flow-kimutatást a 26. sz. melléklet tartalmazza (88. § (6)).
A vevők lejárat szerinti kategorizálása a 27. sz. mellékletben szerepel.
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