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1. Általános információk a beszámolóhoz  
1.1. A gazdálkodó bemutatása  
A HT Division Zrt. 2018. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális 
kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon 
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjék.  
  
A HT Division Zrt. főbb tevékenységi köreit mutatja be az alábbi táblázat:  
  
4669'08    Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme (főtevékenység)  
2829'08    M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása  
2899'08    M.n.s. egyéb speciális gép gyártása  
3099'08    M.n.s. egyéb jármű gyártása  

  
  
1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei  
Az általános üzleti környezet a tárgyévben kedvező volt, a gazdálkodás összességében átlagos piaci 
körülmények között zajlott.  
  
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a 
HT Division Zrt. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.  
  
1.3. A beszámoló közreműködői  
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel rendelkezik, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve: Végh János, regisztrálási 
száma: 199657.  
  
A HT Division Zrt. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő 
mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a HT Division Zrt. képviseletére jogosult alábbi személy 
köteles aláírni:  
  

A beszámoló aláírására kötelezett  
Név  Lakcím  

Karakus Suat Gökhan  2000 Szentendre, Bartók Béla út 12.  
  
2. A számviteli politika alkalmazása  
2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme  
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre.  
  
2.2. Alkalmazott számviteli szabályok  
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a HT Division Zrt. kialakított számviteli 
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült 
fel.  
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2.3. Mérlegkészítés választott időpontja  
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, 
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2022.03.31.  
  

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése  
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.  
  
2.5. Devizás tételek értékelése  
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 
devizaárfolyamon történik.  
  
2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása  
Értékcsökkenési leírás módja  
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.  
  
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága  
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta 
kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor 
elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel 
egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.  
  
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása  
A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell.  
  
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg 
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az 
ennek megfelelő devizaösszeget.  
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása  
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az 
előző üzleti évhez képest nem történtek.  
  
2.7. Értékvesztések elszámolása  
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. A Társaság az 
értékvesztés elszámolásáról eszközönként egyedileg dönt.  
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2.8. Céltartalék-képzés szabályai  
A HT Division Zrt. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, 
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.  
  
2.9. Leltározási szabályok  
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak.  
  
2.10. Pénzkezelési szabályok  
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.   
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3. Elemzések  
3.1. Adatok változása  
  

  1000HUF  Előző időszak Tárgyidőszak  Abszolút  
változás  

A.  Befektetett eszközök  3 266  3 461 195 
A.I.  Immateriális javak  0  0 0 
A.II.  Tárgyi eszközök  3 266  3 461 195 
A.III.  Befektetett pénzügyi eszközök  0  0 0 
B.  Forgóeszközök  15 813 682  13 335 354 -2 478 328 
B.I.  Készletek  13  6 351 893 6 351 880 
B.II.  Követelések  2 494 451 2 749 434 254 983 
B.III.  Értékpapírok  0  0 0 
B.IV.  Pénzeszközök  13 319 218 4 234 027 -9 085 191 
C.  Aktív időbeli elhatárolások  71  112 41 

   ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN  15 817 019  13 338 927 -2 478 092 
D.  Saját tőke  440 063  168 233 -271 830 
D.I.  Jegyzett tőke  31 000  31 000  0  
D.II.  Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)  0  0  0  
D.III.  Tőketartalék  0  0  0  
D.IV.  Eredménytartalék  -145 178 334 063 479 241  
D.V.  Lekötött tartalék  75 000  0  0  
D.VI.  Értékelési tartalék  0  0  0  
D.VII.  Adózott eredmény  479 241  -271 830  -751 071 
E.  Céltartalékok  0  0  0  
F.  Kötelezettségek  15 369 691  13 077 599 -2 292 092 
F.I.  Hátrasorolt kötelezettségek  0  0  0  
F.II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek  0  0  0  
F.III.  Rövid lejáratú kötelezettségek  15 369 691  13 077 599 -2 292 092 
G.  Passzív időbeli elhatárolások  7 265 93 095 85 830 

   FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN  15 817 019 13 338 927 -2 478 092 
  
  

  1000HUF  Előző időszak Tárgyidőszak  Változás 
%ban  

I.  Értékesítés nettó árbevétele  4 328 714  1 716 878  39,66 
II.  Aktivált saját teljesítmények értéke  0  0  0,00 
III.  Egyéb bevételek  107  5 4,67 
IV.  Anyagjellegű ráfordítások  3 730 187 1 719 022 46,08 
V.  Személyi jellegű ráfordítások  86 702 129 469 149,33 
VI.  Értékcsökkenési leírás  4 004 1 772 44,26 
VII.  Egyéb ráfordítások  13 559 3 629 26,76 
A.  ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  494 369  -137 009  -27,71 
VIII.  Pénzügyi műveletek bevételei  798 991  62 234 7,79 
IX.  Pénzügyi műveletek ráfordításai  781 062  193 854 24,82 
B.  PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  17 929  -131 620 -734,12 
C.  ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  512 298  -268 629  -52,44 
X.  Adófizetési kötelezettség  33 057  3 201  9,68 
D.  ADÓZOTT EREDMÉNY  479 241  -271 830 -56,72 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása  
  

Eszközök (adatok %-ban)  Előző időszak  Tárgyidőszak  
Befektetett eszközök  0,02  0,03 
Immateriális javak  0,00  0,00 
Tárgyi eszközök  0,02  0,03 
Befektetett pénzügyi eszközök  0,00  0,00 
Forgóeszközök  99,98  99,97 
Készletek  0,00  47,62 
Követelések  15,77  20,61 
Értékpapírok  0,00  0,00 
Pénzeszközök  84,21  31,74 
Aktív időbeli elhatárolások  0,00  0,00 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  100,00  0,03 

  
3.3. Vagyoni helyzet  
A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 
39,59 %-át, a tárgyévben 33,51 %-át tette ki.  
A saját tőke az előző évhez képest 271.830 EFt értékkel, 61,77%-kal csökkent. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.  
A HT Division Zrt. kötelezettségei az előző évhez képest 2.292.092 EFt értékkel, 14,91 %-kal csökkentek. 
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.  
  
3.4. Likviditás és fizetőképesség  
A pénzeszközök állománya 9.085.191 EFt értékkel, 68,21%-kal csökkent.  
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,03, a 
tárgyévben 0,53 volt.  
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100 %, a 
tárgyévben szintén 100 % volt.  
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 1,03, a tárgyévben 0,53 volt.  
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 53,4%-ban fedezték a 
kötelezettségeket.  
  
3.5. Jövedelmezőség  
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 5.127.812 EFt, a tárgyévben 
1.779.117 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 3.348.695 EFt értékkel, 65,3%-kal csökkent.  
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 4.328.714 EFt, a tárgyévben 
1.716.878 EFt volt. Az összes árbevétel az előző évhez képest 2.611.836 EFt értékkel, 60,33%-kal 
csökkent. 
Az adózott eredmény az előző évben 479.241 EFt, a tárgyévben -271.830 EFt volt. Az előző évhez képest 
az adózott eredmény 751.071 EFt értékkel nőtt, ez 156,72% csökkenés.  
 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  
4.1. Előző évek módosítása  
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.  
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4.2. Valós értéken történő értékelés bemutatása  
Valós értékelés értékelési különbözetei  
A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum 
esetében sem szerepel.  
  
4.3. Mérlegen kívüli tételek  
Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek  
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.  
  
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek  
A HT Division Zrt. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt 
jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön 
bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.  
  
4.4. Befektetett eszközök  
Bruttó érték alakulása  
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat:  
  

Bruttó érték alakulása  
Mérlegtétel (1000HUF)  Nyitó  Növekedés  Csökkenés  változásból  

átsorolás  
Záró  

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Vagyoni értékű jogok  111  240 0  0  351 
Szellemi termékek  0  0  0  0  0  
Üzleti vagy cégérték  0  0  0  0  0  
Immateriális javakra adott 
előlegek  0  0  0  0  0  
Immateriális javak összesen  111  240 0  0  351  
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  
Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok  0  0  0  0  0  
Műszaki berendezések, gépek, 
járművek  0  0  0  0  0  
Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek  8 360  1 617 0 0 9 977 
Tenyészállatok  0  0  0  0  0  
Beruházások, felújítások  0  0  0  0  0  
Beruházásokra adott előlegek  0  0  0  0  0  
Tárgyi eszközök összesen  8 360  1 617 0 0  9 977 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  
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Halmozott értékcsökkenés alakulása  
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 
mérlegtételenként az alábbi táblázat:  
  

Halmozott értékcsökkenés alakulása  
Mérlegtétel (1000HUF)  Nyitó  Növekedés  Csökkenés  változásból  

átsorolás  
Záró  

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Vagyoni értékű jogok  111  240 0  0  351  
Szellemi termékek  0  0  0  0  0  
Üzleti vagy cégérték  0  0  0  0  0  
Immateriális javak összesen  111  240 0  0  351  
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  
Ingatlanok és jogok  0  0  0  0  0  
Műszaki berendezések, gépek, 
járművek  0  0  0  0  0  
Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek  4 984 1 532 0 0  6 516 
Tenyészállatok  0  0  0  0  0  
Beruházások, felújítások  0  0  0  0  0  
Tárgyi eszközök összesen  4 984  1 532 0 0  6 516 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  

  
Terv szerinti értékcsökkenés alakulása  
A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat:  
  

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés  
Mérlegtétel (1000HUF)  Lineáris  Degresszív  Telj.arány  Kisértékű  Összesen  

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke  0  0  0  0  0  
Vagyoni értékű jogok  240  0  0  0  240 
Szellemi termékek  0  0  0  0  0  
Üzleti vagy cégérték  0  0  0  0  0  
Immateriális javak összesen  240  0  0  0  240  
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  
Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok  0  0  0  0  0  
Műszaki berendezések, gépek, 
járművek  0  0  0  0  0  
Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek  1 147 0  0  385 1 532 
Tenyészállatok  0  0  0  0  0  
Tárgyi eszközök összesen  1 147 0  0  385 1 532 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú  0  0  0  0  0  
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Immateriális javak jelentős tételei  
A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel.  
Tárgyi eszközök jelentős tételei  
A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel.  
  
Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei  
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.  
  
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt 
vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.  
  
4.5. Forgóeszközök  
Készletek jelentős tételei  
A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:  
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF)  Előző év  Tárgyév 

6. Készletekre adott előlegek 0  6 351 893 
  
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben  
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.  
  
Követelések jelentős tételei  
A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:  
  

Követelések jelentős tételei (1000HUF)  Előző év  Tárgyév 

6. Egyéb követelések  2 494 451  2 749 434 
  
Értékpapírok jelentős tételei  
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.  
  
Pénzeszközök jelentős tételei  
A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok 
- elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:  
  

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
1. Pénztár, csekkek  1 542  
2. Bankbetétek  4 232 485  
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Forgóeszközök egyéb sajátosságai  
A HT Division Zrt. egyéb követeléseinek részletezését mutatja be az alábbi táblázat:  
  

Egyéb követelések részletezése  
Megnevezés (1000HUF)  Előző év  Tárgyév  

Kaució, óvadék  0  0  
Munkavállalókkal szembeni követelések  0  0  
Államháztartással szembeni követelések  22 306  8 535 
Kapott előleg ÁFA technikai követelés  2 471 014  2 739 824 
Adott előlegek  0  1 075 
Összesen  2 493 320  2 749 434  

  
 
4.6. Aktív időbeli elhatárolások Aktív 
időbeli elhatárolások jelentős tételei  
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.  

 
4.7. Saját tőke  
Saját tőke elemeinek változása  
A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai az alábbiak:  
  

Saját tőke alakulása  
Tőkeelem (1000HUF)  Előző időszak  Tárgyidőszak  Változás  

Jegyzett tőke  31 000  31 000 0  
Jegyzett, de be nem fizetett tőke  0  0  0 
Tőketartalék  0  0  0 
Eredménytartalék  -145 178  334 063 479 241 
Lekötött tartalék  0  0  0 
Értékelési tartalék  0  0  0 
Adózott eredmény  479 241 -271 830 -751 071 
Saját tőke összesen  440 063 168 233 -271 830 

  
Visszavásárolt saját részvények  
A társaság a tárgyévben saját részvényeivel nem rendelkezett, saját részvényt sem közvetlenül, sem 
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.  
  
Részvénykibocsátás  
A kibocsátott részvények számát, névértékét, és az azokhoz kapcsolódó különleges jogokat, valamint az 
átváltoztatható és átváltozó kötvények adatait mutatja be az alábbi táblázat:  
  

    Névértéke  
Részvényfajta/típus (kiemelve: tárgyévi kibocsátás)  Száma (db)  (1000HUF)  

Névre szóló törzsrészvény  3 100  10  
Összesen  3 100  10  

  
 
Értékelési tartalék jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem 
szerepel.  
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4.8. Céltartalékok  
Céltartalékok - várható kötelezettségekre  
A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.  
  
4.9. Kötelezettségek  
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek  
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.  
  
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei  
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.  
  
Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei  
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.  
  
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.  
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei  
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:  
  
  

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
3. Vevőktől kapott előlegek 13 068 017 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)  1 167  

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  8 415  

  
4.10. Passzív időbeli elhatárolások Passzív 
időbeli elhatárolások jelentős tételei  
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:  
  
  

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  93 095  
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5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  
5.1. Előző évek módosítása  
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.  
  
5.2. Össze nem hasonlítható adatok  
A HT Division Zrt. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával azzal, hogy az érdemleges 
bevételszerzés 2020-ban valósult meg, az előző évek csak ennek előzményei.  
  
5.3. Bevételek  
Bevételek alakulása  
A HT Division Zrt. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:  
  

Bevételek alakulása és megoszlása  
Bevétel-kategória  

  
Előző időszak  Tárgyidőszak  

1000HUF  %  1000HUF  %  
Árbevétel  4 238 714  84,4  1 716 878 96,5 
Aktivált saját teljesítményérték  0  0,0  0  0,0  
Egyéb bevételek  107  0,0  5 0,0 
Pénzügyi műveletek bevételei  798 991  15,6  62 234 3,5 
Bevételek összesen  5 127 812  100,0  1 779 117 100,0 

  
Árbevétel jelentős tételei  
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban az Értékesítés nettó árbevétele jelenik meg jelentős 
tételként, a fenti kimutatott összegben. A pénzügyi bevételek, a fent megjelenített összegben, 
árfolyamnyereségből származnak. 
  
Egyéb bevételek jelentős tételei  
Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg 
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.  
  
Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei  
A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:  
  

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  62 234  

  
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek  
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételként 
árfolyamnyereségből származó bevétel került elszámolásra.  

 
 
 
 
 



-14-  

HT Division Zrt.  Kiegészítő melléklet  
  

5.4. Ráfordítások  
Ráfordítások alakulása  
A HT Division Zrt. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:  
  

Ráfordítások alakulása és megoszlása  
Ráfordítás-kategória  

  
Előző időszak  Tárgyidőszak  

1000HUF  %  1000HUF  %  
Anyagjellegű ráfordítások  3 730 187 23,7 1 719 022 83,9 
Személyi jellegű ráfordítások  86 651  72,2 129 469  6,3 
Értékcsökkenési leírás  4 004  1,9 1 772  0,1 
Egyéb ráfordítások  13 559  0,1 3 629  0,2 
Pénzügyi műveletek ráfordításai  781 062  2,1 193 854  9,5 
Ráfordítások összesen  4 615 463 100,0  2 047 746  100,0  

  
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei  
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:  
  

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
05. Anyagköltség  7 703  
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke  92 970  
07. Egyéb szolgáltatások értéke  97 190  
08. Eladott áruk beszerzési értéke 56 
09. Eladott áruk beszerzési értéke 1 521 103 

  
Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei  
A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:  
  

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)  Összeg  
10. Bérköltség  110 560  
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések  8 714  
12. Bérjárulékok  10 195  

  
Egyéb ráfordítások jelentős tételei  
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában – helyi adók elszámolása 
miatt - egyedileg jelentősnek minősülő tételként 2.385 EFt szerepel.  
  
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások  
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra.  

 
6. Tájékoztató adatok  
 
6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető 
tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái  
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.  
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Könyvvizsgáló által felszámított díjak  
A HT Division Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett a megemelkedett mutatószámok miatt. Könyvvizsgáló: 
Mészáros Balázs Árpád, kamarai tagsági szám: 005589. A felszámított díjak nagysága 23.500 EUR.  
  

6.2. Bér- és létszámadatok  
Létszámadatok  
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománycsoportonkénti bontása nem 
releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:  
  

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása  
  Előző időszak  Tárgyidőszak  

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  3,82  6,00 
  
6.3. Környezetvédelem  
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok  
A tevékenység jellegéből adódóan a HT Division Zrt. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes 
hulladékot.  
  
Környezetvédelmi költségek  
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség 
nem került elszámolásra.  
  
Környezetvédelmi céltartalékok  
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.  
  
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek  
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon 
nem állt fenn.  
 

6.4. Eredmény felhasználása  
A tulajdonosok a tárgyévi eredményt az eredménytartalékba helyezik. 
  

6.5. COVID-19 hatása a cég gazdálkodására  
A 2020 márciusában kezdődött és 2021-ben is meglévő járványhelyzet miatt a cég gazdasági 
teljesítőképessége összességében nem esett vissza. 
 

6.6. Az ukrán-orosz háború hatása a cég működésére  
A 2022. februárban kezdődött ukrán-orosz háborúnak érdemi hatása a HT Division Zrt. működésére 
várhatóan nem lesz 2022-ben, ugyanakkor 2023-ban felmerülhetnek problémák a supply chain 
management területén. 
 
 
  
 


