
 

BYC Port Nonprofit  Kft.  

 

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 

a 2017.09.27 –2016.12.31  

 

IDŐSZAK BESZÁMOLÓJÁHOZ 

 
 

A cég neve  

BYC Port Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

A cég székhelye 

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. utca 2. sz. 

  

Társasági forma 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Alakulás időpontja 

2017.09.27. 

 

Bejegyzés időpontja: 2017.09.28. 

 

Statisztikai szám    

26141530-6820-113-19 

 

Cégjegyzék szám 

19-09-519397 

 

 

Főtevékenység 

 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

 

A  társaság alaptőkéje  3.000.000 Ft 

 

 

A tagok adatai 

Balatonfüredi Yacht Club  8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2. sz. 

 

 

A társaságnál könyvvizsgálat nem kötelező, a társaság könyvvezetési, beszámoló 

készítési kötelezettségét szerződés keretében a Nelson Consulting Zrt. végzi, a 

könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért  felelős 

személy: Horváthné Dsupin Erika (nyilvántartási szám: 120162) 

 



 

 

Számviteli politika fő vonásai 

 

 

1. A társaság könyvelése illetve a beszámoló elkészítése során a számviteli törvényben 

meghatározott alapelvek alapján jár el. 

 

2. Az eszközeinek értékelése a számviteli alapelveknek megfelelően tényleges 

beszerzési áron történik. 

 

3. Az értékcsökkenés elszámolása eszközönként egyedileg a várható élettartam 

figyelembevételével "lineáris kulcs" módszerével történik.  

    A 100 e alatti tárgyi eszközök leírása egy összegben azonnal megtörténik.  

     

4. A Kft. Egyszerűsített éves beszámolójában ”A” típusú mérleg és "A" összköltség   

típusú  Eredménykimutatást készít. 

 

5. A Kft. a vásárolt készleteit (áru) évközben beszerzési áron tartja nyilván.  

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

A társaságot a Balatonfüredi Yacht Club alapította azzal a szándékkal, hogy********** 

 

A társaság 2017.09.28-ai bejegyzését követően 2017. folyamán tevékenységet nem 

végzett. 

Előtársasági időszak nem volt. 

 

 

Befektetett eszközök                                        --- e Ft  

 

Készletek              --- e Ft 

 

Követelések értéke:              2.027 e Ft 

Ebből: 

Vevők                       --- e Ft  

ÁFA-követelés                  27 e Ft 

Kölcsönkövetelés             2.000 e Ft  

Egyéb                   ---  e Ft 

 

 

Pénzeszközök értéke:               861 e Ft 

Aktív időbeli elhatárolások értéke:                  --- e Ft 

 

 

 

 

 



Saját tőke értéke, összetétele 2017.12.31-én 

 

Jegyzett tőke:                              3.000 e Ft 

Adózott eredmény:                                  - 112 e Ft 

Saját tőke:                               2.888 e Ft 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek:          --- e Ft 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek:                     --- e Ft 

Ebből: 

Szállítók (nem lejárt)                      --- e Ft 

Kölcsön            --- e Ft        

Egyéb              --- e Ft 

 

Passzív időbeli elhatárolások értéke:       --- e Ft 

 

 

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

1./ Belföldi árbevétel:         --- e Ft  

A társaság árbevételt 2017-ben nem realizált. 

 

2./ Aktivált saját teljesítmény értéke:        --- e Ft 

(a mezei leltár társaságban maradó része) 

 

3./ Egyéb  bevételek:             --- e Ft  

      

4./ A költségek  alakulása  

Anyagjellegű ráfordítások         112 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások         --- e Ft 

 

5./ Értékcsökkenés                                               --- e Ft 

6./ Egyéb ráfordítás                                             --- e Ft 

7./ Pénzügyi műveletek eredménye:        --- e Ft   

8./ Adózás előtti eredmény:      - 112 e Ft 

 

9/. Társasági adó fizetési kötelezettség / e Ft / 

 

Adózás előtti eredmény                - 112 e Ft   

 

Megnevezés Növelő Csökkentő 

Értékcsökkenés --- --- 

Egyéb  3 ---    

 

Adóalap:              - 109 e Ft 

Társaságiadó fizetési kötelezettség:               --- e Ft 



 

 
 

Tájékoztató 
 

 

A cégjegyzésre, és a beszámoló aláírására jogosult (önállóan) 

  

 Böröcz István  8200 Veszprém, Hajlat u. 3. 

 

 

A társaság átlagos statisztikai létszáma  :      -- fő 

 

Az ügyvezetői tisztség betöltésére megbízási szerződés keretében kerül sor. Az 

ügyvezető  részére 2017-ben  megbízási díj nem került kifizetésre. 

A társaságnál felügyelő bizottság nem működik. 

      

 

A tevékenység jellegéből adódóan a vállalkozás nem termel, és nem tárol veszélyes 

hulladékot, a tevékenységvégzés során keletkező, környezetre káros anyagok nincsenek. 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan nem került költség elszámolásra. 

 

 

     

 

 

Balatonfüred,  2018. április  ***. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Varga Lajos    

          Ügyvezető 


