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I. Általános rész 
 

1./ A vállalat bemutatása 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat az alapító jogokat gyakorló 
önkormányzatok 1953.03.31-én kelt 78/1953/III.31/szám alatti Létesítő Határozata 
alapján alakult, mint Önkormányzati tulajdonú Vállalat. 
 
A Vállalatot  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-01-000034 
cégjegyzékszámon bejegyezte.  
 
A Vállalat jegyzett tőkéje  6.312 EFt  
 
Vállalatunk 100%-os önkormányzati tulajdonú Vállalat, melyben az önkormányzatok 
tulajdonosi részesedése az alábbi: 

 
A felügyelő bizottság nem működik. 
 
A társaság könyvvizsgálója a B. Pál és Társa Kft. (székhely: Nyíregyháza, Nád utca 31-
47) amelynek természetes személy képviselőjeként Breznyiczky Pál (engedély szám: 
001935) jár el. 
Az „Egyszerűsített éves beszámoló”-t Róka Zsolt igazgató (4400 Nyíregyháza, Krúdy 
Gyula út 34/a) jogosult aláírni. 
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A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért Pénzes 
Tibor gazdasági igazgatóhelyettes a felelős (nyilvántartási száma: 184851 ,4400. 
Nyíregyháza, Számadó út 19/a). 
 

A Vállalat fő tevékenysége:   a „Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás”
 (temetkezés, halottszállítás,temetőüzemeltetés és  

                                                             sírgondozás) 
Kiegészítő tevékenysége:   élővirág forgalmazás, sírkő és kőmegmunkálási tevékenység, 

ajándék- és egyéb termékek kiskereskedelmi tevékenysége, 
közúti áru szállítás 

 

Székhelye: Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. 

Telephelye:                         Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. 

 

Kirendeltséget működtet:  Mátészalka Hősök tere 10. 

 

Bemutató termet működtet:  Nyíregyháza Nagyvárad út 2.sz alatt valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye 21 településén, melyek az 
alábbiak: 

Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Hodász, Nyírbéltek, Piricse, Győrtelek, 
Aranyosapáti, Nyírlugos, Milota, Szamosszeg, Kölcse, Dombrád, 
Fehérgyarmat, Ilk, Tiszabecs, Nagyvarsány, Újfehértó, Rozsály, Tyukod, 
Vásárosnamény, Tisztaberek 

 

Temetőt üzemeltet:    

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő temetők (Oros,Nagyszállás, 
Sóstóhegy, Borbánya,) Nyíregyháza ( „Hősök Temetője”,”Északi Temető”) 

- Nyírpazony Önkormányzat tulajdonában lévő temetők 
- Nyírtelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető 
- Ópályi község Önkormányzat tulajdonában lévő temetők 
- Hodász Önkormányzat tulajdonában lévő temető 
- Nyírszőlős Görög katolikus Egyház tulajdonában lévő temetők esetében. 
- Szamosszeg Önkormányzat tulajdonában lévő temetők (2014 I. félévében a 

szerződés megszüntetésre került)  
 

A Számvitelről szóló 2000 évi C. tv 9.§ (2 )bek. alapján: 
 

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 
egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző 
három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 
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A fentiek alapján a vállalat adatai: 

 
 

A Vállalat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a „Temetkezés, temetkezést kiegészítő 
szolgáltatás”területén meghatározó szerepet tölt be. 

 

2./ A számviteli politikánk fő vonásai, alkalmazott eljárások 

 
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat a Számviteli Törvény 9. § (2) 

bekezdés alapján „egyszerűsített éves beszámolót készít, a törvény 1.sz. 
mellékletének megfelelően az „A” változat szerint részletezett mérleget és a 2.sz. 
mellékletének megfelelően „A” változat szerinti összköltséges eljárással készülő 
eredmény kimutatást készít. 
Az adatokat a törvényben rögzített mélységig részletezzük, az adatok ezer forintban 
értendők. 

 A mérleg és eredmény kimutatás tételeit tovább nem tagoljuk, sorokat nem vonunk 
össze. 

 A társaság konszolidálásra nem kötelezett. 

 A könyvvezetés módja kettős könyvvitel. 

 Költségeket elsődlegesen az 5 számlaosztály számláira könyveljük. 

 A Számviteli Politikánkban rögzítettek szerint a mérleg fordulónapja december 31. 

 A vásárolt kegyeleti anyagok – melyek a temetésszolgáltatás közvetlen szükséges 
kellékei – nyilvántartása tényleges beszerzési áron, míg az egyéb anyagok – 
nemeskő, virág, alkatrész, fenntartási anyagok, tisztítószerek – nyilvántartása 
átlagos beszerzési áron történik. 

 A tárgyi eszközöket a vállalat tényleges beszerzési áron veszi nyilvántartásba. Az 
amortizáció elszámolása az elhasználódás idejét figyelembe véve lineáris kulcs 
alkalmazásával történik. 

 Az eszközök bekerülési értékének elemeit a Számviteli Törvényben meghatározottak 
szerint vesszük figyelembe. A törvényben biztosított értékhelyesbítés lehetőségével 
nem élünk. 

 Az immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök esetében a hasznos élettartam végén 
várhatóan realizálható értéket nem minősítjük jelentősnek, ezért ezen eszközök 
maradvány értékét nullában határozzuk meg. 

 Gép, berendezés, felszerelés bekerülési értéke után 14,5 vagy 33 %-os leírási kulcsot 
alkalmazunk. 

 A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, 
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatba vételkor egy 
összegben számoljuk el értékcsökkenésként.  

 Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától havonta elszámoljuk. 
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 Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha a vagyoni értékű jog, szellemi 
termék, tárgyi eszköz, a beruházás 
- tevékenységváltozás miatt feleslegessé vált, 
- megrongálódott, megsemmisült, rendeltetésszerűen nem használható.  

 
Vállalatunk számlavezető pénzintézetei:  
 

- Raiffeisen Bank Zrt 
- MKB Bank 
- OTP Nyrt. (lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó elszámolási számla) 

 

II. Specifikus rész 
 
Az „Egyszerűsített éves beszámoló” mérlegében össze nem hasonlítható adat a 
pénzeszközök és a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel, az eszközök és 
kötelezettségek minősítésén nem változtattunk. A 2013 évben pénzeszközök között 
szerepelt a „Partner Bank”-nál végrehajtott befektetés, amit 2014 évben a befektetés 
értékelését követően a befektetett pénzügyi eszközök közé minősítettük át. 
Az értékelési eljárások, az eszközök kötelezettségek minősítése, az értékcsökkenés 
elszámolásának módszerei a két évben azonosak, így ilyen okok az eredményt nem 
befolyásolták.  
A Vállalat mindkét évben összköltséges eredmény kimutatást készített. 
Az eredmény kategóriák összehasonlíthatóak.  

 
II. A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1./ Immateriális javak: 

 
Immateriális javak nettó értéke 2014-ben nőtt az alábbiak miatt: 
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2014-ben számítógépes szoftverek, elsősorban Office és Windows szoftverek vásárlás 
értékével nőtt a szellemi termékek értéke, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 
ennél lényegesen alacsonyabb volt, így összességében az immateriális javak 
könyvszerinti értéke nőtt. 
 

2./ Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke az előző évhez képest 21,81%-kal emelkedett, 
mely a következő okok miatt következett be: 

 

 
 

Az aktivált tárgyi eszközök bruttó értéke 63.385 EFt-al növekedett. Az épület, építmény 
aktiválás az összes növekedés 85,1 %-a. A járműállomány az aktivált tárgyi eszközök 
növekedésének a 10,71 %-t teszi ki.  
 
2014-ben 2 db gépjármű került beszerzésre az alábbi típusokban és értékben: 
 
 1 db Mercedes típusú halottszállító gk                  4.290 E Ft 
                              1 db Mercedes tipúsú tehergépjármű                    2.500 E Ft 
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Befejezetlen beruházás állománya bázishoz képest nem változott.  
 
A tárgyi eszközök értékcsökkenés elszámolási módja az előző évhez képest nem 
változott.  Az elszámolt értékcsökkenés 56,79 %-a az épületek, építmények 
értékcsökkenése.  

 
3./ Befektetett Pénzügyi eszközök 
 
Befektetéseink könyv szerinti értéke 2014-ben változott. A 2013 évben pénzeszközök 
között szerepelt a „Partner Bank”-nál végrehajtott befektetés, amit 2014 évben a 
befektetés értékelését követően a befektetett pénzügyi eszközök közé minősítettük át. A 
befektetés 2014. december 31-i értéke 15.809 EFt. Befektetéseinknél értékvesztés 
elszámolása nem volt indokolt. 
 

4./ Készletek   
 
Vásárolt készleteink záró állománya 8.231 ezer forinttal, 7,48 %-kal csökkent. Jelentős 
mértékű csökkenés a sírkő anyagok soron következett be, mintegy 10.690 ezer (16,93 %-
os mértékben), oka 2014 évben felhasznált alapanyagok (nemeskő, kellékanyagok) 
pótlása a megrendelések figyelembevételével csak 2015. évben kerül végrehajtásra.  

 
Készletféleségenként az állomány változása az alábbi: 

 

 

 
 

 

5./ Követelések 
 

A követelések könyv szerinti értéke jelentős mértékben (37,67 %-kal) csökkent. 
December 31-i záró állomány 8.138 E Ft. 
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A vevőkkel szembeni követelés 10,51 %-kal csökkent. Lejárat szerint követeléseink 
megoszlása az alábbi: 

 
 
Fizetési határidőn túli követeléseink jelentős része a mérlegkészítés időpontjáig 
kiegyenlítésre kerül. Adósainkat írásban rendszeresen felszólítjuk tartozásuk 
rendezésére.  
 
Rövid lejáratú követeléseink az alábbiak: 
 

 
 

Rövidlejáratú követeléseink döntő hányada (68,04%) az vevőinkkel szembeni követelés, 
mely bázishoz képest 10,51 %-kal csökkent.  
 

6./ Értékpapírok 
 
 

Értékpapírral vállalatunk nem rendelkezik. 
 
 

7./ Saját tőke 
 

A saját tőke változás az alábbi: 
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A 2014 évben a vállalat saját tőkéje a 2014 évi „Mérleg szerinti eredmény„-el növekedett.  
Az előző év adataihoz viszonyítva jegyzett tőke emelés nem történt.  
 
Lekötött tartalékba sem tőke-, sem eredménytartalékból nem kellett átvezetni összeget. 
Tárgyévet követően osztalék fizetésre nem kerül sor.  
 
 

8./ Céltartalék  
 
 
Céltartalék képzésre, valamint feloldásra 2014. évben nem került sor.  

 
 
9./ Kötelezettségek 
 
 
Hosszúlejáratú kötelezettséggel vállalatunk nem rendelkezik.  
 
Rövidlejáratú kötelezettségeink 76.954 E Ft, melyből 15.249 E forint a szállító állomány.  
A szállítókkal szembeni kötelezettségünk 43,12 %-kal növekedett bázishoz képest. A 
temetkezési elővásárlásokból származó kötelezettségünk esetében egy 10,76%-os 
növekmény figyelhető a bázishoz viszonyítva, amely 2.849 E Ft-os növekedést jelent.  

 
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a legnagyobb arányt a szállító, a 
temetkezési elővásárlás és a sírkőelőleg teszi ki mely összességében 50.656 E Ft, amely a 
kötelezettségek 65,82 %-a. A adóhivatali kötelezettségünk összességében a bázishoz 
képest növekedett. Az Áfa valamint a 2014. december hónapban kifizetett jövedelemmel 
összefüggő kötelezettségünk összességében 16.652 E Ft, amely a kötelezettségek 21,64 
%-a.  

 

 
 

 



 10 

A szállítói kötelezettségeink között határidőn túli tartozás nem szerepel, valamennyi 
szállítói kötelezettségünket pénzügyileg a bizonylaton megjelölt határidőn belül 
rendeztük. 

 

 
 

 

10./ Aktív-passzív időbeli elhatárolások 
 
 
Az aktív időbeli elhatárolás összege a 2013. évhez képest 12,03 %-kal volt magasabb, 
ezen belül a bevételek elhatárolása 7,27%-kal emelkedett, míg a költségek elhatárolása 
15,82 %-kal nőtt.  
 
 
Az elhatárolásra az alábbi jogcímeken került sor: 
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A passzív elhatárolások:   

 

 

 
 

 

 
A passzív elhatárolások jogcímei az alábbiak: 
 
 

 
 

 
 
Megállapítható, hogy a szokásos jogcímen keletkezett passzív időbeli elhatárolás, 
mértékét tekintve csökkenő tendenciájú. 
Közel 22 %-kal növekedett a bérletek miatti időbeli elhatárolás az elmúlt évhez képest. 
 

A költségek időbeli elhatárolása 29,04%-al csökkent a bázishoz képest. Az adózás előtti 
eredmény tervtől magasabb összege miatt a várható prémium kifizetések a kitűzésnek 
megfelelőek, ugyanakkor a bázishoz viszonyítva alacsonyabb szintűek.  
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Halasztott bevételek címen 2013. december 31-én 102.470 E Ft tartottunk nyílván, addig 
2014. december 31-én ennek összege 143.840 E Ft , ez 40,37 %-os növekedést jelent.  
 
 
A fejlesztési célú pénzeszköz átvételekor tárgyidőszakban az 59,8 millió Ft elhatárolásra 
került, melyből és a főkönyvi számlán korábban elhatárolt bevételekből az aktivált 
tárgyi eszközök értékcsökkenésének arányában került az időbeli elhatárolás feloldásra.  
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II. B.  Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

 
 1./ A vállalat nettó árbevétele 510.353 E Ft, mely 0,73%-kal haladta meg a 2013. évi 

nettó árbevételt.  
 
Az árbevétel az alábbi tevékenységekből realizálódott: 

 

 
 
Az árbevétel jelentős hányada 59,99 %-a (bázisban 60,85 %) az alaptevékenységet jelentő 
temetésszolgáltatásból származik. A temetésszolgáltatás árbevétele a bázis 99,32%-a, 
azaz bázishoz viszonyítva 2.092 E Ft-al alacsonyabb.  
 
A temetőüzemeltetés árbevétele 3,27 %-kal növekedett. Ezen belül a legjelentősebb 
változás az előző év adataihoz képest a parkolási díjbevételeknél következett be. A 
látogatók által fizetett díj, a vizsgált időszakban 3.995 E Ft-al meghaladta az előző év 
adatait, amely a bázishoz viszonyítva 29,59 %-os növekedést jelent.   
 
A temetőüzemeltetés bevétele a nettó árbevételből 16,81 %-os arányt képvisel (ez a 
bázisban 16,4 % volt). 
 
Egyéb tevékenységi bevételünknél – mely a sírkőtevékenységet és a virágértékesítési 
tevékenységet foglalja magába – 2,66 %-os növekedés következett be. 
 
Export értékesítésünk nem volt. 
 

1.1.  Egyéb bevételek  
 
Az egyéb bevételek és ráfordítások között az alábbi összegek kerültek elszámolásra: 
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Az egyéb bevételek összege az előző évhez viszonyítva 28.946 E Ft-al növekedett, ami 
67,12%-os növekedés. Ezen növekedéshez nagymértékben hozzájárult az, hogy a 
„Kegyeleti közszolgáltatás szerződés” keretében üzemeltetett temetők költségeinek 
finanszírozására adott önkormányzati támogatás 29.263 E Ft-ról 48.325 ezer forintra 
emelkedett.  

 

 
 

 
A növekedés másodlagos oka, hogy a fejlesztési célú támogatás visszavezetése az előző 
évhez viszonyítva, nem a rendkívüli bevételek között került elszámolásra, hanem a 
„Számvitelről” szóló 2000 évi C. tv. 86§ (5). bekezdése alapján az egyéb bevételek 
között. A növekedés összege 18.430 E Ft.  
   
Az egyéb bevételek növekedésének mértékét 12.000 ezer Ft-al csökkentette, hogy a 2013. 
évhez viszonyítva tárgyévben céltartalék felhasználás nem következett be. 
 

 

1.2. Egyéb ráfordítások  
 
Az egyéb ráfordítások összege bázishoz képest 5.709 E Ft-al növekedett, amely a bázis 
55,59 %-a. 
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A fenti táblázatból egyértelműen látható, hogy a növekedés oka a behajthatatlan 
követelések leírása, valamint a követelésekre elszámolt értékvesztés összege. 
Behajthatatlan követelésként 1.178 E Ft került leírásra, míg a pénzeszközök közül 
átminősített követelésre az óvatosság elvének megfelelően 5 millió Ft-os értékvesztést 
képeztünk.   
 

1.3 Pénzügyi bevételek, ráfordítások 
 

 
 
1.4 Rendkívüli bevételek, ráfordítások 
 

 
 
A rendkívüli eredmény elsősorban a fejlesztési támogatás visszavezetésének 
elszámolási változása miatt, jelentősen 11.384 E Ft-al csökkent. 
A rendkívüli ráfordítások összege 55 E Ft-ról  10 E Ft-ra csökkent, mely a felsorolt 
alapítványi  támogatásokból adódik. 
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2./ Eredmény kimutatásunkban elszámolt igénybevett szolgáltatások, és egyéb 
szolgáltatások, és az aktivált teljesítmények részletezése: 

 

 
 
Az adózás előtti eredményt az alábbi tételek csökkentik, illetve növelik: 
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Adóalapunk 35.050 E Ft, mely után a társasági adófizetési kötelezettségünk az alábbiak 
szerint alakul: 

 
 

Az adózás előtti eredmény 17.419 E Ft-al nőtt a bázishoz képest, míg az adóalap a 
növelő és csökkentő tételek változásának hatására 32.823 E Ft-al magasabb, mint a bázis 
évben. Az adóalapot növelő tétel 3.188 E Ft-al nőtt, az adóalapot csökkentő 12.216 E Ft-
al csökkent, így mindkét tétel növelte az adóalapot.  
 
Az adózás előtti eredmény növekedése valamint a növelő és csökkentő tételek negatív 
hatása mellett vállalatunknak 3.505 E Ft-os adófizetési kötelezettsége keletkezett, ami a 
bázishoz viszonyítva 3.282 E Ft-os emelkedést mutat. 

 

 

III. Tájékoztató rész 
 

1./  A vállalkozás vagyoni helyzete 
 

 
 

 
A Vállalat mérleg főösszege 2014-ben is emelkedett. A társasági vagyon az év végére 
480 millió forintot meghaladta. A 480.147 E Ft-os mérleg főösszeg előző évi záró értéktől 
18,31 %-al magasabb. A Társaság saját tőkéjét 2014-ben 10,93 %-al növelte, melyből 
jelentős arányt képvisel a 25.086 ezer forintos mérleg szerinti eredmény összege. 
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A mérlegben kimutatott kötelezettségeink, az összes forrás 16,03 %-át tették ki az év 
végén az előző év 16,68 %-ával szemben.  
 

 
 
 
A vagyoni helyzet értékelését a továbbiakban, a mérlegben szereplő korrigálatlan 
adatok alapján végezzük. 
 
A befektetett eszközök tőkefedezete (fedezeti tőke a befektetett eszközök százalékában) 
változatlanul magas 110,68 % a bázis 130,42 %-val szemben. A cég a befektetett 
eszközeinek teljes egészét saját forrásból finanszírozza.  
 
A cég tőkeszerkezete összességében, valamint a fedezeti tőke dinamikája, a 
kockázatviselő és önfinanszírozó képességének alakulása rendkívül kedvezőnek 
minősül. 
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Az eszközök összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyi eszközök 
elhasználódottsága a végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan csökken. 
Míg 2013-ban a tárgyi eszközök elhasználódottsága 63,73 %-a volt, e mutató 2014-re 
59,02 %-ra változott.  
 
Az összes eszköz 1,06-szorosa a 2014. évi árbevétel (míg ez az érték 2013-ban 1,25-szeres 
volt), tehát az eszközök fordulatszáma lényegesen meghaladja a szakirodalom szerint 
kedvezőnek tartott 1,0 értéket. 
 

 
 
 
Az elmúlt években nagy dinamizmussal nőtt a készletek fordulatszáma, míg 2013-ban 
4,61 volt e mutató (109.980 E Ft készlettel 506.668 E Ft árbevételt realizáltunk), addig 
2014-re meghaladta az 5,02-es értéket ( 101.749 E Ft-os készlettel 510.353 E Ft árbevétel 
értünk el). 
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2./ Társaság pénzügyi likviditási helyzete 

 
A kötelezettségek az összes forrás 16,02 %-át teszik ki. A nettó eladósodottság az előző 
évi 23,8 %-ról 49,94 %-ra növekedett. (A követelésekkel csökkentett kötelezettségek a 
saját tőke 49,94 %-ának felelnek meg.)  

 
 

A rövid távú likviditás (pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek százalékában) 
2013. végén 154,99 % volt. 2014 végén  e mutató 179,06 % volt, ami rendkívül magas 
érték, nagyságát a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránytalan 
növekedése határozta meg.  
 

A vevő-szállító arány az előző évihez 58,07 %-ról 36,31 %-ra változott. Az értékek 
alapján a vevőállományt a szállítói állomány finanszírozza. Az alacsony érték ellenére a 
vállalat fizetési gondokkal nem rendelkezik. A fizetési határidők nagyon magasak a 
szállítók tekintetében. 

 

3./ A társaság jövedelmi helyzete 
 

 
 

Összegezve: a vállalatunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete stabil, e stabilitás a 
szakmai sajátosságok figyelembe vételével értelmezhető. Működési és finanszírozási 
dinamikája éves szinten jó. Munkavállalóinkkal, adóhivatallal, szállítókkal szemben 
nincs és nem volt lejárt határidejű tartozásunk, kötelezettségeinket mindig határidőn 
belül teljesítettük.  
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4./ Egyéb tájékoztatások 

 
A vállalat létszám és béradatai az alábbiak: 
 

 
 

Átlagkereset adatok 

 
 

Ellenőrzés, önellenőrzés társaságunknál jelentős összegű hibát nem állapított meg.  
 

Az előző üzleti év mérlegkészítésekor alkalmazott értékelési elveket nem változtattuk 
meg.  
 

Társaságunknak 5 évnél hosszabb futamidejű mérlegben kimutatott kötelezettsége 
nincs.  
 

E kiegészítésekkel kívántuk elősegíteni, hogy vállalatunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet adjunk. 
  

Nyíregyháza, 2015.április 14. 
 

                                     Róka Zsolt 
                                     igazgató 


