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xvr. rnRUlerr oNxonuANvzlr
por,cARursrERE

BUDApEST n'6vAnos

K6sztilt a 2017. mdjus 17. napj6n tartand6 kdpviselo+estiileti iil6sre.
K6szitette: dr. Hajducsek-Liiposi Eniko gazdrilkoddsi iigyoszt6lyvezet6

'l'rirgy:

Javaslat a Kertv6rosi Sportl6tesitm6nyeket
Uzemelteto Kfi. 2016. tizleti 6vr6l kdszftett
6ves besz6mol6jiinak elfogadiis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Budapest Fov6ros XVI. kertilet Onkorm tnyzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a
Kertvdrosi Sportldtesitmdnyeket Uzemelteto Kft.-ben iCg.: 0l-09-878027, sz6khelye: 1165
Budapest. Ujszrlsz u. 106-108., kdpviseli: Rritonyi Gribor, tovr{bbiakban: Trirsasrig). A Ptk.
(2013.6vi V. tcirvdny) 3:109. $ (2) bekezddse alapj6n a gazdas6gi t6rsasiig legfdbb szervdnek
hat6skcir6be tartozik a szrimviteli trirw6ny szerinti beszdmol6 j6v6hagydsa 6s a nyeresdg
felosztiisar6l val6 dcintds.

A sziimvitelr6l sz6t6 2000. 6vi C. ttrrvdny (tov6bbiakban: szdmviteli torvdny) 153-154. $-a
rendelkezik a kettos kdnyvvitelt vezeto. cdgjegyz6kbe bejegyzett viillalkoz6sok eves
besziimol6jrinak letitbc helyez6s6rol, valamint a kozzdtdteli kdtelezetts6grol. Ez alapjitn a
k<inyvvizsgiil6i jelentdssel, 6s a tulajdonosi j6v6hagyrissal egytift kell az 6ves beszdmol6t az
adott tizleti dv m6rlegfordul6napj6t kdveto dtodik h6nap utols6 napjriig let6tbe helyezni.
Tov6bb6 minden kett6s krinywitelt vezet6 v6llalkoz6 ktjteles az 6ves beszamol6t, illetve az
egyszenisitett dves besz6mol6t, k6telez6 kcinyvvizsgiilat esetdn a kdnywizs9616i jelent6ssel
egytitt ktizzetenni.

A Tiirsasdg elk6szitefte 2016. evi szrimviteli beszdmol6jdt 93 079 ezer Ft mdrleg focisszeggel
ds 4 595 ezer Ft ad6zott eredm6nnyel, mely az eloterjesztds l. sz6mri mell6kletdt kdpezi. A
mdrleg- 6s eredmdny-kimutatris adatainak r6szletes bemutat6sa a 2. szitmt mell6kletben
tal6lhat6.
A 2016. 6vre vonatkoz6 i.izleti terv alapj rin a Kdpvisel6-testiil et 79 697 eFt mfikdd6si, 3 892
eFt beruh6zdsi pdnziigyi kompenzrici6t, valamint 5 milli6 Ft vis maior tartal6kkeretet hagyott
j6vd az 5712016. (ll.l7) Kt. hat6rozattal. 2016. okt6ber 5-dn a Trirsasrig dolgoz6inak
bdremeldse cdljrib6l tov6bbi 4 429 eFt-tal n6tt a mrikoddsi kompenzdci6 risszege 84 126 eFtru. A 2016.6vi besz6mol6 alapj6n a teljesit6s az al6bbiak szerint alakul: a mr.ikod6si
kompenz6ci6b6l 68 336 eFt, mig a beruhrizrisi kompenz6ci6b6l, valamint a vis maior keretb6l
6sszess6g6ben 4 855 E, Ft keriil lehiviisra.

A Tiirsasiig k<inyvvizsgril6ja rregrillapitotta, hogy az dves beszdmo16 a szdmviteli t<irv6nyben
foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott altalanos sziimviteli elvek szerint kdsztilt, a
'fdrsasrig vagyoni, pdnztigyi ds jovedelmi helyzet6rol megbizhat6 val6s k6pet ad. (3. sz.
mell6klet)

A

Felngyelo BizottsAg dontdsdrol sz6l6 jegyz6kcinyvkivonat a Kdpviselo+estiileti iildsen
kiosztisra keriil.

)

kell hatarozatot hoznia, hanem
elsosorban arr6l, miszerint elfogadja, hogy a Tiirsasrig ad6zott eredm6nye amely a 2016.
dvben 4 595 E, Ft volt - a Kft.-ndl maradjon, 6s ez cisszeg az Eredm6nltartaldkba kerilljon
6tvezet6sre. Ez az eredmeny az 6rt6kcsokken6s m6rt6k6t meghalad6 beruhiiz6si kompenziici6

A K6pvisel6-testtiletnek nem csak

a besz6mol6 elfogad6srlr6l

mian keletkezik a T6.rsasdgndl.

K6rem a Tisztelt KdpviselS-testiiletet, hogy az eloterjeszt6sben foglaltakat, valamint
Kertvirosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemelteto Kft. 2016. 6vi beszdmol6j6t megtargyalni 6s
elfogadni sziveskedjen!

Hatirozati javaslat I.:

Budapest F6vdros XVi. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselotesttilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja elfogadja, hogy a
Kertvrirosi Sportldtesitmdnyeket Uzemelteto Kft. (Cg.: 0l -09878027, szdkhelye: 1165 Budapest, Ujsziisz u. 106-108.,
k6pviseli: Ritonyi G6bor) 2016. evi 4 595 E Ft-os ad6zott
eredmdnye a Kft.-n6l maradjon, 4s ez az osszeg Atvezetdsre
keriilj6n az Eredm6nytartaldkba.
Hatiiri o 2017. m6jus 20
Felel6s : Koviics Pdter polg6rmester
(elfogaddsa egyszerti sz6tobbsdget i g6nyel)

Hatirozati javaslat II.:

Budapest F6vriros XVl. kertileti Onkorminyzat Kdpviselotesttilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja, a Kertviirosi
Sportl6tesitm6nyeket Uzemelteto Kft. (Cg.: 0l-09-878027,
sz6khelye: 1165 Budapest, [Jjszrisz u. 106-108., k6pviseli:
Rritonyi G6bor) 2016. dvi egyszenisitett 6ves besz6mol6jiit figyelembe vdve a krinyvvizsgdl6i jelent6st ds a Feltigyelo
Bizotts6g ezzel kapcsolatos v6lemdnydt elfogadja
Felk6ri a Kft. iigyvezeto igazgatojitt, hogy a hatiilyos
jogszab6lyok rendelkez6si alapj6n gondoskodjon a c6gbir6sdgi
let6tbe helyezdsr6l, valamint a kozzdtdte116l.
Hatririd6: 2017. m6jus 31.
Felelos: Kov6cs P6ter polg6rmester
(elfogad6sa az SzMSz 18. $ (2) bek. m/ pontja 6rtelm6ben
minositett sz6tobbsdget igdnyel)

Budapest, 201 7. mrljus 5.

Kovacs P61er
polg6rn.rester
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Ancsin
jegyz6

J

Trirgyalja:

Gazdasdgi 6s P6nztigyi Bizottsdg

Melldkletek:
I
sz. Kertv6rosi Sportl6tesitmdnyeket Uzemelteto Kfi. egyszerusitett 6ves besziimol6ja
2. sz. Kiegdszir6 mell6klet a Kertv6rosi Sportl6tesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft. 2016. dvi
egyszenisitett 6ves besz6mol6jdhoz
3. sz. K6nyvvizsg6l6i jelent6s

.
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Kertv5rosi sportl6tes[tm6nyeket uzemeltet6 Korldtolt
Fele!6ss6gfi T6rsas5g

(NyilvSntartdsi szdm : 01-09-878 027, Adoszdm : 13880 462-2-42)

2016. janu5r 01. - 2016. december 31.
idciszakra vonatkoz6

AltalSnos Llzleti 6vet z516

Egyszer(sitett 6ves beszdmol6

KdszLlltr 2017. miijus 04. (14:08:08)
A c6gnyilv6noss6g16l, a bir6sigi cdgelj6r;isrdl es a v6gelszdmol6srdl sz6l6 2006. 6vi V, tiirveny 18. g (6) bekezd6se
6rtelmdben az eredeti p6ld6ny meg6rz6si ideje: 2027: mdjus 10.
A beszdmol6 az Igazsi
szolgelata (IM Csz) on
el6iillitdsra. Az I l'4 Csz
nem vd{lal,

et

l(iizz6tev6 c69 adatai!
Xertv6 rosi. Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Ko116tolt Felel6ss69U Tirsas6g
NyilviintartAsi szem:01-09-878027
Adaszem: 138aA462-1-42
Szdkhety: Magyarc.szdg, 1165 Budapest Ujsz5sz uLca I06-108.
Els6 l6tesit6 okirat kelte: 2006. december 13.

KSH

szim : 13880462-9311-113-01

A vonatkoz6 id6szak: 2016. janudr 01. - 2016. december 31.
A beadvany a szAmvitehdt sz6t6 2000. 6vi C. t6rv6ny alapj'n kerilt dsszedttit1sra.

Benytjtis

oka: AltalSnos rizleti 6vet zi16
Beszemod t/'pusa. EgyszerUsltett eves beszimol6

vezet6

Kdny-vuezetes mddja: kett6s kdnyvvitelt
A cdg kainyvvizsg'tatra k6telezett-e: rgen
El6zd Azleti 6v adatai; Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatds6g biztositott.

Lez;rt

Azb evGk) m6dosit,sa: Nem

Beadvdny r€szei

I
I
I
:
I

mdrleg (5ztv. szerintl, "A" v6ltozat; sz6vege: magyar)
eredmdnykimutat6s (Osszktjlts6g elj616ssal; szovege: magyar)
kiegdszit6 mell6klet (szovege: magyar)
addzott eredmeny felhasznildsdra vonatko26 hatArozat (hatirozat szdma 11I111; sziivege: magyar)
Fijggetlen kiinyvvizsgiloi jelentds (sz6veget magyar)

Kiinyvel6

Kiinywizsgil6

Kalocsain6 Szalai Gabriella

KirSly Zsuzsanna

Lakcim: Magya.orczdq, 1!62 BudaDest Kdt6fdk utca 14.
Reg isz trb cios sze m a : 153627

Lakcim: Maqyarcrcziig, 1102 Budapest KOrOsi Csoma S utca
L.
Reg isztr,cios szema

B€kiildd

:

OOi

264

Nyilvihoss6gra hozatallal kapcsolatos egy6b informici6k
A vdllalkoz6, illetve az anyaviillalat szdkhely6n minden

Kalocsain6 szalai cabriella
Lakcim: Magyararszdg, 1162 Budapest Kot6f6k utca 14.
Ad6azo nositd : 8360092869
Bektld6 szemdly kdpviseleti miniisdqe:
Megbiz6s alapjiin elji16 kdnyvvizsgdl6, konyvel6
A sziimvitel16l sz6l6 2O00,

6vi

C.

drdekelt resz6re biztositisra kerrilt, tovdbbi lehet6ve Iett
tdve, hogy arr6l mlnden drdekelt telles vagy rdszleges
m5solatot keszithessen,

tOrv6nyben meghatjrozott nagysiigot jelz6 mutat66rt6k
Tdrgydv

Tiirgydvet

uzleti
dvben

megel626 0zleti
6vben

3B

42

0zletl €vben itlagosan foglalkoztatottak szdma

T;rgy6vet kat evvel
megel626 rjzleti dvben

K6szrllt: 2017. miijus 04. (14:08:OB)
A cd!nyrlvdnossdgrol, a bir6sdgi cdgeljeresr6l 6s a vegelsziimoldsrdl sz6l6 2006. 6vi V. torveny 18. (6) bekezd6se
S
6rtelm6oen az e-edeti pdldiny meg6rzdsi
2027. m6;us 10.

iqei

A besz6mol6 a z tgazsegiigyi lvliniszterium C6ginformici6s ds az Elektronikus Cdgeljiiriisban Kozrem6kiid6
Szolg6lata (IM Csz) online besziim016 keszit6 programjiival, a bekljld6 Jttal megiaott adatok alapj6n ke(jlt
el6iillitiisra. Az IM csz a ktizzdtett adatok megbizhatdsiigii6rt, val6s;gtartalm6irt, logszeriisdgddrt felel6ss6get
nem vAllal.

2 i 5 oldal

I

I

Aliiirdsra iinill6ah jogosult:
Effogades iddpantla

: 2017, mSjus

10.

A bes,ziim!,ld a,vonatk0-26 jogszabiilyi. rendelkezdseknek megfelelSen keflllt osszeiillit6sra, tovdbbi a beszdmo16 a
gazdalkod.o muktjde-sd16l, vagyoni, pdnz0gyi_€s jtjvedelmi helyzetd16l megbizhat6 Es val6s tisszekdpet
ad a gazddlkod6
vaqyonarol, annak osszetdteld16l (eszkdzei16l es forrdsai16l), pinzoqyi helyzeter6l ds tevdkenysdge eredmd;y6r6t.

R6tonyi Grbor
Lnkcim: l4agyarorsziq, 1147 Euda
emelet 1. ajtd
Ad6azonositd : 8312992685

utca 180, tet6

RAtonyi Gdbor

Kdsziilt: 2017. m6.jus 04. (14:08:08)
A cdgnyilv6noss;grol, a birosJgi cdgeljiiriisrdl es a vdgelsz6mol;sr6l szdl6 2006. €vi V. ttirv6ny 18- 5 (6) bekezdese
drtelm€ben az eredeti 06rd6ny megtirzdsi ioeje: 2027. m5jus 10.

I

.. i
'..'...,:,,

A besziimol6 az lgazsiiqiigyl Minlszt€.ium CdqlnFormdci6s €s az Elektronikus Ceaehdrdsban Kozremlrkodcj
szolgdlata (IM csz) online beszSmol6 kdszit6 program.j6val, a bekuldd iiltal meq;d;ft odalok ataprSn kerdrr
el66llit6sra. Az IM Csz a kdzz6tett adatok megbizhatd$gddrt. val6s6gtartalmdJrt, logsze.dsegdiri fetetosseget
r. 1.. :l' .::l nem viillal,
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A ceg _elnevezdse: Kertv6rosi Sportldtesitrndnyekel Uzemeltet6 Korl;tolt Felel6ss6gU Tjrsas6g

Nyilv;ntaft,si sz'ma : 0 1 - 09
Addszema : I 3880462-2-42

sorsim
001.

-

87 8027

2016, januiir 01. - 2016. december 31. id6szakra vonatkoz6
AltalSnos Uzleti evet zii16 Egyszerfisitett dves besziimol6
MERLEGE, Sztv. szerinti "A vdltozaftal
E|6!6 iideti 6/ adatai

TABsor dnev€z6se
Eszkozdk

Lazirt iideti ev(ek)re
vonatkoz6

m6dcihisok 8*

T6ryy6rl adEd<

(aktivik)

A, Befekte[ett eszkdzdk

32 060

8 250

36 915
5 7!7

004

I. Immateriilis javak
II. Tirgyl eszkiizdk

23 810

31 198

c05.

III. Befektetett penzugyi esz[bEl<

002
003

0

0

23 464
842

16 308

8 416

6 475

009.

Kovetel6sek
II l. E.tekpapirok

0

0

010

IV. P6nzeszktizok

L4 206
37 885
93 409

I233

0c6
007

B, forgdeszkdzok
1, Kdszletek

008

011.
012.

013,
014,
015
016,

017.
018.

11.

Aktiv d6beli elhatdroldsok
Eszkozijk (aktiv;k) osszesen
Forrdsok (passzivdk)
D. Sajit tdke
I. leqyzett t6ke
II. Jegyzett, de mdg be nem fizetett t6ke
III. T6ketartaldk
IV. Eredmdnytartal6k
C.

019
0 20.

V, Lektitott tartal6k
V1. Ert6kelesl tartal6k

027.
422.

VII. Ad52ott eredmdny

023
024.
025

426.

E. Cdltartal6kok
F. Kdtelezettsdgek

I. Hiitrasorolt kotelezetlsdgek

Il. Hosszt lej;ratir kiitelezettsdgek
I II. Rovid lejirat[ kotelezetrsegek

421

G. Passziv idctbeli elhatdroldsok
Forr5sok (passzivdk) 6sszesen
0 28.
+E zd izleti iv adatai: Az Sttv. szetinti iszrehasonlitnatosiq biztositoX

*'

Pdnznem: H]F
Pdnzeqyseg: ezer

1600

39 856
93 079

61 139
50 000

50 000

0

0

0

0

1 680

6 544

0

0

0

0

4 864

4 595

0

0

34 473

28 513

0

0

5 036

4 966
23 547

29 37-t
2 452
93 409

3 42'1

93 079

Lez;rt izleti 6v(ek) m6dosidsa: Nem

K€szult: 2017, miijus 04. (14i08:08)
A cdgnyilviinoss5g16l, a biros6gi c6geljiiriisr6l 6s a vdgelszimoldsrdl sz6l6 2006. 6vi V. tdrv€ny 18. 5 (6) bekezddse
6rtelrn6ben az eredeti p6ld6ny meg6rz6si ideje: 2027. mdjus 10.
tl,t:t..ll:..'..t.:i,.
tt:rurli:.-:,lii:::::
i:.l::lii,i .l.:t]iri:t

n ou.r;mol6 az Igazs;gu9yi Minisztdrium ceginformeci6s ds az Elektronikus Cegelj6risban Kozremiikiid6
SzolgSlata (M Csz) online besz;mo16 kdszit6 programj;val, a bekrild6 iSltal megidttt adatok alapjiin kerrilt
el6iillit6sra. Az IM Csz a kozzdtett adatok megbizhat6sdgii6rt, va16s;gtartalmii6rt, Jogszer6seg€6rt felel6sseget
nem v6llal
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A ceg
,elnevez.4se: Kertv6rosr Sporfldtesitmdnyeket Uzemeltet6 Korldtolt Felel6ssegU Tjrsasdg
Nyi lvd ntaftisi szema : 0 1 -09- I 78027

Ad6szema:

1

3880462-2-42

soredm

Pdnznem HUF

Pinzegysdg ezet

2016. janu;r 01. - 2010. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altaldnos izleri dvet z616 Egyszeriisitett eves beszdmo16
EREDHENyKIMUTATASA, Sztv. szerinti,,A,, vdttozattat

TeteEor dner,'ez€se

001

I. Ertekesitds netm irb eve te le

002

003.

Il. Aktiviilt sajiit teljesitm6nyek drtdke
III. Egydb bevetelek

004

IV. Anyagjelleg[j rdfordit6sok

005.

V. Szemelyi ,}ellegU rdiorOitEsot<

006.

vt.

007

VII. Eqy6b 16forditdsok

El6zii

iided 6v adatal *

l€zrrt

iiEl€ti ev(€k)rE
vonatk@6

nr6do6iuisok r,r

Tiirgywi adatok

228 536

0

649

73 607

817
198
274

138 616
138 547
10 670

6183

6 802

70
145
132
9

ErtetcsOkt<EnEsi ietras

225 B)6

0

A. Uzemi (Uzleti) tev6kenysrlgrerednrenye
5 113
009
VIII. CdnzL:qra mnveletek bevetelei
7
010.
IX. Pd'rzLjgyr mjveletek rdfo;OlEsai
0
011
B. P6nztigyi m6veletek eredmEnye
7
012
C. Ad6ziis ekitti eredrnen
5 120
013
X. Ad6fizet€si k6telezettsdg
256
014
D. Ad6zott eredmdny
4 864
" El6zd izleti v adatai: Az Sztv. szennti dsszehasonl, ha6seg biztositott
+'
OCB

4 B4B
7
0
7

4 855
260

4 595

Lezirt izle ti iv(ek) m6dosifisa: Nem

kdszolt: 2017. m6ius 04. (la:08:08)
A-cdgnvilvdnossdS16l, a bir6s69i cdgelj6riisr6l 6s a v6gelszemol5sr6l sz6t6 2006. dvi V. tiirveny 18. g (6) bekezd6se
ertelmeben .z eredeti p6lddny meg6rzdsi idqei 2027. mijus 10.

'ffi

I o:t::lol6.az-lgazsiigiigyi

Miniszt6rium celinform6ci6s 6s az Etektrontkus cegeljiirisban Kdzremrikatd6

ffi;f}ttktl'rfi'1":i:1'.:::ff:l""i"T1l;:,ffiil1ili#l'^:3:i:!ff,:ll:iffiT:,"$i,1",i,1i!'.r,n,5#l'.n",
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Kertviros i S portl6tesitm6nyeket
tt

UzemeltetS Kft.

2016. 6vi

Kieq6szit6 mel16klet

R6tonyi G6bor

ugyvezeto ,'

'

Budapest, 2017. m6rcius 3'l

.

1.

A VALLALKoZAS IsMERTETESE

A T6rsasdg c6gneve

Kertv6rosi S po rtl6tes itm 6 n ye ket Uzemeltet6
Korl6tolt Feleloss6g( T6rsasdg

A TdrsasSg szekhelye

1165 Budapest, Ujsz6sz u. 106-108

A Tdrsas6g telephelyei:
160
1165
1165
1165
1 165
1

A T6rsasSg jegyzett t6k6je
A T6rsas6g m0kod6s6nek

Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,

Segesv6r u. 26.
B6tony u. 1.
Bdtony u, 3
Margit u, 147.
L6ter u. 4.

50.000 eFt p6nzbeli hozzSj6rulSs

id6tartama:

hatdroza an ido

A Tdrsas69 ad6sz6ma

13880462-2-42

A T6rsasAg cegjegyzekszama:

0'1

-09-878027

A Kedvarosi Sporll6tesitm6nyeket

Uzemettet6 Kft.{ Budapest F6vdros XVl. kertrleti
onkorm6nyzata alapitotta 2006. december '13. napj6n. A T6rsas5g egyszem6lyes
tulajdonosa Budapest F6v6ros XVl. kerulet Onkorm anyzata. A Tdrsasdg tev6kenys6g6t
2007. januar 9-6n kezdte, a cegbir6sdghoz benyijtott bejegyzesi k6relemmel egyidoben. A
C6gbiros6gnal 2007. janudr 25-6n kerijtt a Tirsasdg bejegyz6sre.

A T6rsasdg feladata az alapit6 onkorm6nyzat tulajdondban dll6, de a

T6rsasdg
uzemeltet6s6ben l6v6 Erzs6be igeti Uszoddra 6s Rdkosszentmih6lyi uszoddra kiterjedo
teljes korrli sportl6tesitm 6 ny-uzemeitet6i tev6kenys6g elldtdsa, mely 200g. kozep6n a
Keringo utcai sporttelep m(kodtet6s6vel eg6szult ki, 2010. dprilisdban pedig az ugyancsak
onkorm6nyzati tulajdonban l6vo lkarus sportpAlya fut6folyos6-oltozo6pUlet mrik6dtet6s6vel
b6vult ki,

Az Erzs6betligeti Uszoda StadAs6ra 2008. janudr 25-6n kerult sor.
A Szentmihdlyi Uszoda 2008. j0lius 11-6n kerutt dtad6sra, megnyitasra.
A Kering6 utcai sportpdrya 2008. augusztus 31-t6r zo1z. szeptember i9-ig 6llt a T6rsasdg
kezel6s6ben. Az lkarus sportp6lya oltozo6p0let birtokbav6tel6re 20.1 0. dprilis 1 .t-6n
kerirlt
sor, Az onkormdnyzali beruhazas keret6ben az rkarus spoftterepen meg6pitett
rekortdn
fut6prilya 5tad5s6ra 201 'r . szeptember v6gen kerurt sor. Az rkarus paryitn 2012.
mdjus 5-en
kerult sor a kis mLjfuves p6lya 6tad6sdra. 20'12. j0nius 2-6n 6taddsra kerult az Erzsebe
igeti

Uszoda 6nkormenyzati beruh6z6s kereteben megepitett strandja, merynek

nyeri

uzemeltetese szinten a T6rsas5g feradata. Az lkarus pily6n, rij beruhdz5sban 6pult
nagy
mUfuves futballpelyat 2012. szeptember .13. 6ta Uzemelteti Tdrsasdgunk.
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A

tulajdonos 6nkorm6nyzat 2015. m6rcius 25-i kepviselci-testuleti hat6rozataval kerutt
bejegyz6sre a Tdrsasdg h6rom 0j telephelyi cime: 1165 Budapest, Betony u.3. es 1165
Budapest, Margit u. 147 es 116s Budapest, L6t6r u. 4., mely telephelyek a 1.165 Budapest,
Bdtony u. 1. cim alatt l6v6 ingaflannal egyutt alkotjek az lkarus sporttelepet.

A Tdrsas5g sz6khely6nek m6dosit6sa a k6pviselcllestiilet 2015. marcius 25-i hatdrozata
alapjan a c6gbir6s69on is bejegyz6sre kerult, s 2015. 6prilis 13-i hatiillyal a T6rsas6g []
sz6khelye: 1165 Budapest, Ujsz6sz u. 106-108.

Az alapit6 szSnd6ka szerint a Tarsasagnak az Alapit6 okirat szerint az al6bbi tev6kenys6gi
korei vannak IEAOR 2008 besorolds szerint):
93.1 1 Sportl6tes itmeny mrik6dtet6se (fotev6kenys6g)
77 .21 Szabadidos-, sporteszkdz kolcs6nz6se
85.51 Spor1, szabadid6s k6pz6s
86.90 Egy6b human-eg6szs69Ugyi elt6t5s
93. 1 2 SportegyesUleti tev6kenys6g
93 13 Testedz6si szolgdltat6s
93. 1 9 Egyeb sporttev6kenys6g
93.29 lvl.n.s. egyeb sz6rakoztates, szabadidos tev6kenys6g
96.04 Fizikai kOzerzetet javit6 szolg6ltat6s

2.

A SZAMVIELI POLITIKA

al

Altalanosinformici6k

A Tdrsas6g konyveit 6s nyilvantartdsait a SzAmvitelrcil sz6l6 2000. 6vi C. t6rv6ny szerint vezeti,

A besz6mol6 k6szit6s6nek id6pontja a t6rgy6vet k6vet6 6v mdrcius 31-e.

A T6rsas5g a beszdmol6 r6szet k6pez5 m6rleget az,,A" vdltozati egyszerusitett merlegsema
szerint 6llitja ossze. Az eredm6nykimutat6st osszk6lts6g-eljdrdssal k6sziti, melyhez az u.n.
,,A,,
veltozatu egyszer[isitett eredm6nykimutat6s s6m5t haszn6lja.

Az egyszeriisitett 6ves beszemol6 adatai - a megjegyzett kiv6telekt6l eltekintve
forintban 6rtend6k.

bl

-

ezer

A szAmviteli politika fcibb elemei

A Tdrsas6g a szamviteli rorv6ny es a tevekenys6g6re vonatkoz6 egy6b
logszab6lyi eloir5sok
szerint v6gzi tev6kenys6get.

A

Tarsasdg a Szamviteli T6rvennyel osszhangban kialakitotta
eszkoz 6s forrdrs 6rt6kel6si szab5lyzatdt.

a

penzkezelesi, lelt6rozdsi,

I

i -.-

A

TdrsasSg rdgzitette szamviteli politik:ijirban, hogy

a

v5llalkozes folytatAsanak elv6bol

kiindulva biztositani kell a szdmviteli alapelvek ervenyesules6t.

Az immateriAlis javak eset6ben a Tarsas6g a szellemi term6kek k6z6tt tartja nyilv6n a
tulajdon6ban lev6 szoftvereket, az Ad6t6rv6ny, illetve a hasznos 6lettartam szerint
meghat6rozott lineAris 6rt6kcs6kken6ssel cs0kkentett ert6ken.
A tev6kenyseget ta116san szolgAl6 immaterialis javak 6116kcs6kkenesi kulcsai:
Vagyoni ertektl
6 ev

.
o
.

jogok:
Szellemi term6kek:
Uzleti vagy c6g6rt6k:

A t6rgyi eszkozOk

tekintet6ben

a

2 6v
5 6v

v6sArolt eszkdzoket

a

Tarsaseg az 6rt6kcs6kken6ssel

cscikkentett beszez6si 6rt6ken tartja nyilvdn.

A

tevekenys6get tart6san szolgdl6 g6pek, berendez6sek, felszerelesek alkalmazott leir5si

kulcsai:

.
.
.
.

ldegen ingatlanon v6gzett beruhdz5s:
Egyeb g6pek, berendez6sek:
Egyeb trzleti berendez6s 6s eszkoz, j6l6ti eszkoz
Szdm it6stechnikai berendez6s 6s felszerel6s:

16,70/o

14,5%
14,5%
33%

Az egyedileg 100 eFt beszezesi ertek alatti tdrgyi eszkdzoket a Tarsasag a rendeltet6sszerfl
hasznalatbav6telkor (aktivel6skor) egy osszegben.terv szerinti ert6kcsokken6ssel sz6molja el.
A k6szletek 6rtekel6s6nek alapja a viis6rolt k6szletekn6l 6s anyagokndrl a t6nyleges beszez6si
6r.

A jelent6s dsszegU, a megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befolyesol6 hiba m6rt6k6nek
meg6llapit5sdn6l a Torv6nyben el6irt m6rt6ket alkalmazza a T6rsaseg.

Az 6rt6kvesztesek elsz6moldsakor es visszairdsakor az eredeti beker0l6si ertek 20
meghalad6 elt616st tekinti l6nyegesnek a Tdrsas69.

J

VAGYONI, PENZUGYI HELYZET ES TIXVIOIT AS

al

Gazd5lkod6si mutat6k

Az eszkozOk 6s forrdsok erteket 6s 6sszetetel6t a kOvetkezo tablazatok mutatjdk

Az eszkdzdk 6sszet6tele
l\/egnevezes

Megoszlds (o/o) 2015
CV

Befektetett eszkozok
Forg6eszkdzok
Aktiv idobeli elhat6rol6sok
Eszkozok osszesen

34,32 o/o
25,12 %
40,56 %
100.00 %
4

Megoszl6s (o/o) 2016
6v
39,63 %

17,52%
42,85 %
100,00 0/o

%-6t

A fo116sok <isszet6tele
Megnevez6s

l\/eg oszl6s (%\ 2015

ev

Sajdt t6ke
C6ltartal6kok
Kotelezetts6gek
Passziv idobeli elhaterolasok
Forrdsok Osszesen

60,53 %
0,00 %
36,84 o/o
2,63 0A
100,00 %

Megoszlas (ok) 2016
6v
65,70 %
0,00 %
30,61 %
3,69 %
100,00 %

A 2015. es 201 6. 6vek beszdmol6it osszevetve ldthat6, hogy a Tdrsas6g gazdasdgi helyzete
kozel azonos a bdzissal, a sajdt toke csak kis m6rt6kben novekedett, a kotelezetts6gek kis
m6rtdkben csokkentek.

bl

A Tirsas6g p6nzUgyi 6s j6vedelmi helyzete

A T6rsasdg m(kodtet6se 6s fejleszt6sei finansziroz6sa sordn a m(kdd6sben

likvidit6si

gondok nem jelentkeztek.

A

p6nzUgyi helyzet megit6l6s6t tSmasztjdk aA az 1. sz5m0 mell6kletben szdmolt
likvlditasi mutat6k is, melyek alapj5n j6l l6that6, hogy a t6rsas6g fizetok6pes, likvid
eszkozei fedezetet nyrijtanak a k6telezetts6gek 6rt6k6re. Mindez csak a tulajdonos
onkormdnyzat tSmogat6s6val lehetseges.

A Kft. jovedelmi helyzet6nek ert6kel6s6hez az 1 szdmI mell6kletben sz6molt hat6konysdgi
6s jovedelmezos69i mutat6k nyUjtanak segitseget
.

4.

KIEGESZiTESEK A BESZAMOLO ADATAIHOZ

a/

M6rleq-t6telek 6s tartalmuk

lm

materi6li s iavak:

2016.12.31.

5.717 eFt
8.250 eFt

2015.'.12.31.

Az immateri5lis javak dllomdnydban 2016. 6vben az aldbbi n6veked6sek,
beszerz€sek tort6ntek:
MerUl6 medence

o

terv

6llomdny-

105 eFt

A 2016. december 31-6n - nem nulla 6rtekkel - itt szereplo n6gy immateri6lis j6sz6g 6rt6ke
Strand bSvit6si terv
570 eFt
.t
Strand b6vit6si terv
.349 eFt
Strand b6vit6si terv
3.724 eFt
Meriil6 medence
74 eFl

r
o
.
.

(2014,02.20.)
(2014.07.21.)
(2015.12,02.)
terv
-i

20't6.12.31.
2015.12.3',t.

T6rqvi eszktizok:

31.198 eFt
23.810 eFt

A Tdrsas5g Befektetett eszk6z6k kdzott mutatja ki azon beszerzett eszkozeit, melyek

a

v6llalkoz6si tev6kenys69et tart6san, egy 6vet meghalad6 id6tartamon til szolg6lj6k.
A Befektetett eszk6zdk 6rt6kcsokken6s6nek elszdmol5si m6dja nem v6ltozott az elozo
6vhez k6pest.

2016 6vben az alSbbi 100 eFt-ot meghalad6 tdrgyi eszkdzdk kerUltek beszerz6sre
1.399 eFt
Medencet6ri takarit6 gep
Nagynyom6s0 mos6
488 eFt
lkarus pSly6ra telepitett
162 eFt
112 eFt
Strand zuhanyvizdil6zalAnak 6p0letb6l t0rt6no
2.129 eFl
Parajdi s6szoba 6pit6se (+ beleptet6
4.441 eFt
Strandbej6rat, 3.
1.859 eFt
Ablakkeret, h6szigetel6 Uveg csere
2.041 eFt
I\Ieriil6 medence (Eliget) +
180 eFt
Canon
F
140 eFt
616 eFt
Sz[inetmentes
135 eFt
Klima

(Nilfisk)
(Karcher)
mikrofon

p6nztdr

terv
f6nym5sol6g6p
kasza
tapegys6g
(Split)

ki6plt6se
rendszer)

(Szentmihdly)

A Befektetett eszkdz6k 6rt6kcsokken6s6nek eg6sze teljes egesz6ben terv szerinti leir6s,
line6ris 6rt6kcsokken6si m6dszerrel kalkuldlva.

A T6rsasdg Uzemeltet6s6ben l6v5 uszodik 6s sportp6lydk ingatlanjai nem a Tdrsasig
tulajdon6ban vannak, hanem az alapit6 tulajdonos XVl. kertrleti Onkorm5nyzat tulajdon6t
k6pezik. A tdrgyi eszkozok kozott kimutatott tetelek jelent6s resze idegen tulajdonI
ingatlanon v69zett beruh5z6s.

K6szletek:

2016.12.31.
2015.12.31.

20'15.6v

K6szletek 6sszetev6i:
. Higi6niai anyagok
r Tisztit6szerek 6s egy6b anyagok
. Vizkezelesi anyagok
. Munkaruh6k,Usz6sapka
Osszesen:

1.600 eFt

842 eFt

2016.6v

t/o

906

419
174
73
842

287

247
160
1.600

A T5rsasdgnak saj6t termel6sU k6szletei nincsenek, a vaserolt keszletek kozott kiilonf6le
anyagok taldlhat6ak a fenti megoszt6sban.
6

2016. sor6n a T6rsasSg nem szAmolt el 6rt6kveszt6st a keszleteire.
A Tdrsas6g tev6kenys6ge sordn 2016. 6vben vesz6lyes hullad6k nem keletkezett, annak
elszdllitSsdr6l nem kellett gondoskodni.

K<ivetel6sek:

20't6.12.31.
2015.12.31.

K<ivetel6sek cisszetev6i:
ld6szakon kivirli dfa elhatArolds
Vevoi kovetel6sek
Szdllit6i kdtelezetts6gek (trilfizetes)
5z6p-k6rtyds vds6rl6s 5tvezet6si szdmla
lpar0z6si ad6 t0lfizet6s
T6rsasdgi ad6 tLilfizetes
Bankkilrtydsv5sdrl5s
Cafeteria Erzs6bet utalvdny
Elolegek
AFA
Osszesen:

.
.
o
.
.
.
o
.
.
.

6.475 eFt
8.416 eFt

20'15.6v
2795
3.454

2015.6v

9tr

756

168

298

J

1.779
3.642

220
5JU

4

841
8.416

6.475

A T6rsas6g a vevoi kovetel6sek kozott mutatja ki a fordul6napig m6r teljesitett, de

a

szolg6ltatest ig6nybevev6 Sltal meg p6nzugyileg nem rendezett kovetel6seket. Az uszodai
szolg6ltatdsok p6nzugyi rendez6se a vend6gek r6sz6rol k6szp6nzben tort6nik, dtutalessal
rendezik fizet6seiket az uszoda b6rl6i, rendezvenyekre szerz6d6tt berl6i.
A Szep-k6rtyds, bankkdrtyds v5s6rldsok ellenertdke kiegyenlit6sre kerUlt a merlegkeszit6s
id6pontjiig.

A vevoi kovetel6sek kozul 163 eFt (Kis-Fazekas Korn6lia berleti dija) nem egyenlitodott ki,
vele szemben v6grehajt6si eljdrest kezdem6nyeztunk, mely jelenleg m69 folyamatban van.

A

T6rsasdgnak r6szesed6si viszonyban l6vo vdllalkoz6ssal szemben nem

kOvetel6se.

dll

fenn

A Tdr.sasAggal szemben peres uqv ielenleq nincsen folvamatban.

P6nzeszkcizdk:

2016.12.31.
2015.12.31.

P6nzeszkcizcik <isszetev6i:
o Bankszdmla: lekot6tt penzeszkoz, folyoszdrmla
K6szp6nz; hAzipbnztAr, bel6ptet6penzt6r, p5ncelsz

.

Osszesen:

2015.6v
11 .145
3 061

14.206
7

8.233 eFt
14.206 eFt
2016. 6v
4.873
3.360
8.233

A Tdrsas6g p6nzeszkozeit az orP Bank NyRt-nel vezetett Ft bankszdmldjdn, illetve uszodai
p6nzteraiban 6s h6zipenztii16ban tartja.
A p6nzeszkozok 6rt6kei a sz6mlavezet6 bank 6ltal vezetett bankszdmla egyenleg6vel,
illetve a p6nztdrkdnyvvel egyezoek.
A T6rsasdg deviz5s p6nzeszkozokkel nem rendelkezik.

Aktiv idribeli elhatlrol6sok:

2016.12.31.
2015.12.31.

Aktiv idribeli elhatSrolisok 6sszetev6i:

2015. 6v
32.138
5.120
570
57
37.885

.
.
.
.

Foly6 6vi mL1k6d6si tdrmogatds elhat5roldsa
Foly6 6vi beruh5z6si kompenz6ci6 elhatdroldsa
El6re fizetett kolts6gek elhatdroldsa
J6v6beli bev6telek elhaterol6sa
Osszesen:

39.856 eFt
37.885 eFt
2016. 6v
34.236
4.855
240
39.856

Eves szinten a 2016. evi Uzleti terv alapjdn 84.126 eFt m(kcidesi tamogates 6s 3.892 eFt
beruhiz6si t6mogat5s kerult megszavazdsra, melybol a Tdrsasdg igy 68.336 eFt m(kod6si
tamogatast es 4.855 eFt beruh6z6si temogatest hiv le a tulajdonos Onkorm6nyzatt6l.
Az aktiv id6beli elhat6rolesok kdzott el5re fizelett kolts6gek, rdfordit6sok, illetve jd,vobeli
bev6telekre k6pzett elhat5roldsok egya16nt szerepelnek.
Az elore fizetett kolts6gek a m6r r6szben 2017. 6vet is erinto k6lts6gszdmldk, pl. foglalkozds
egeszsSgUgyi szolg6lat, sz1mlAzo program dija, rijsdg elcjfizet6s.
Az elhatdrolt bev6telek az uszodai helyis6g-b6doknek tov6bbszdm ldzott 6s 2017. 6vben
kifizetett k6z0zemi dijak, melyek a 2016. 6vre vonatkoznak.

Saiat t6 ke:

2016.12.3',1.

2015.12.31.

A

61.139 eFt
56.544 eFt

a Tdrsasdg rendelkezes6re
bocsetotta.
Az Eredm6nytartalek 6.544 eFt, a T5rsas6g a 2016. 6vet 4.595 eFt adoz6tt eredmennyel
zArja, mely a T6rsas5g sajdt tok6j6nek helyzetet javitja.
Tdrsasdg 50.000 eFt-os Jegyzett t6kejet az Alapit6

Hossz0

leiirati k6telezetts 6qek:

2016.12.31.
2015.12.31.

4.966 eFt
5.036 eFt

A T6rsas6gnak hdrtrasorolt kdtelezetts69ei nincsenek.

Hosszl lej6rat0 kotelezettsegk6nt kerulnek kimutatdsra
[ellemzcien

5

eves) szez6d6seknek megfelel6en

szerzod6s megsz0n6se eset6n az egy 6ven
6vad6kot foglal mag5ban.

til
8

a

a

helyis6g-berl6kkel al6irt

kapott dvadekok osszegeib6l

a

fizetendci r6sz. Az osszeg 7 b6rlotol befolyt

R<ivid I eiaratU kOtelezetts6qek:

2016.12.31.
20't5.12.31.

R6vid lej6ratri kdtelezetts69ek 6sszetev6i:
o Sz5llit6ik6telezetts6g
. B6rek jdrul6kai kotelezetts6gek

2015. 6v
18.456

B6rkotelezetts6g
AFA befizetesi kcitelezettseg
ld6szakon kivUli 6fa elhatdrol5sa
Ovad6k, teljesitesi biztositek 1 even beluli r6sze
T6rsasagi ad6 fizet6si kotelezetts6g
lparilz6si ad6 fizet6si kotelezetts6g
Vev6i k6vetel6sek (t0lfizet6sek visszautat6sa)
Osszesen:

Tarsaseg sz5llit6it, b6r-

6s

5.121

2016. ev
12.275
4.611
5.696

309

590
250

299

125

29.377

23.547

5.192

.
.
o
.
.
.
.

A

23.547 eFt
29.377 eFt

ad6kdtelezetts6geit hat6rid6re kiegyenliti.

A

szdllit6i

k6telezetts69ek mindegyike 6tutalasra kerult a szarnl6n megjel6lt fizet6si hatdrid6ig.

assziv

i

li elhat6rolSs

2016.12.3,t.
2015.12.31.

Passziv id6beli elhatdrol5sok <isszetev6i:
T5rgyevet 6rint5 kolts6gek elhatdroldsa
Jovobeli bev6telek elhatdrol6sa
Strandrdplabda-pdlyatdmogat6selhatdroldsa
Osszesen:

.
.
o

20't5.6v
1.533
651

268
2.452

3.427 eFt
2.452 eFt

2016.6v
2.548
668
211
3.427

A passzlv iddbeli elhat6roldsok kozott m6g ki nem fizetett, de a 2016, 6vet terhel6 kdltsegek,
r5forditdsok, illetve a k6vetkez6 evet illetcl, de mdr megkapott bev6telek egyardnt
szerepelnek.
Jov6beli elhatdrolt beveteleink azok a mer elore 2016-ban megfizetett reklamt6bla hirdet6si
dijak, amikor a hirdet6 az eg6sz id6szakot kifizette, amelynek egy r6sze 2017. evi hirdet6s,
rekldm bev6tele lesz.

b/

Eredm6nvkim utatas-t6telek 6s tartalmuk

rt6kesit6s nett6 arbev 6tele:

2016.12.31.
201s.12.31.

Ert6kesit6s nett6 erbev6tel6nek 6sszetev6i:

.
.

Uszodai belepojegyek
Uszodai b6rletek

20'15. 6v

82 630
61.319
9

I i

rl

225.876 eFt
228.536 eFt

2016. 6v
83.749
62.176

.
.
.
.
.
.
.
.

Strandbel6p6jegyek
Palyaberleti dijak
Helyis6gek,sportpalyekb6rbeaddsa
Tov6bbszdml6zott kdztizemi di.iak
Rekldm-bev6telek
Egy6b6rbev6telek (l6togat6jegy, 0sz6sapka,
Rendezv6ny bev6telek

Szol6rium
Osszesen:

,o ??(
19.561

21.634
2.314
2.277
4.852
1.080
3.534
228.536

25.636
19.633
21.007
2.lld1

2.105
3.880
1.456

3.352
225.876

Az uszodal6togat6k l6tszemadatai 2016 6s 2015 6veket osszehasonlitva

Erzs6betl
Jegyeket vdit6k sz5ma
Berletr6l bejov6k sz5ma
Osszesen

Erzs6betl
2016. 6v
66 288
34 684
100 972

2015.6v
66 492
35 991
)ut +6J

Szentm.
2015. 6v
41 181
37 625
78 806

Szentm.
2016. 6v
40 530
JO /O4
77 294

A 2016. 6vi bel6p6 letsz5m adatok cs6kkenest mutatnak a 2015. evihez k6pest.

Eqv6b bev6telek:

2016.12.31.
2015.12.3'1.

Egy6b bev6telek <isszetev6i:

.
.
.
.
.

Onkorm6nyzatimtikod6sit6mogatis
Onkorm6nyzatiberuhezesikompenz6ci6
K5resem6nyekkelkapcsolatosbev6telek

P6nzt5ri tdbbletek, egy6b bev6telek, kerekit6sek
Fejlesztesitamogat6s
Osszesen:

A

73.607 eFt
70.592 eFt

2015. 6v
65.297
5.120

2016.6v

175

2EO

70.592

73.607

68.336
4 855

tulajdonos XVL keruleti Onkorm5nyzat K6pviselo-testulete 6ltal 2016. febru6r 17-6n
elfogadott, majd 20 16. okt6ber 05-6n m6dosltott 2016. evi Uzleti terv, valamint a Tdrsasdg
6s a Tulajdonos kozdtt 2015. m6rcius 26-en al6irt Kozszolgdltatdsi szerzod6s alapj6n a
T6rsasSg resz6re 2016. 6vben 84.126 eFt kozszolg5ltat5si kompenz6ci6s tdmogatds es
3.892 eFt beruhSz6si kompenzdci6 kerult megszavazAsra, azaz osszesen 88.018 eFt. A
T6rsas6g a megszavazott osszegn6l kevesebbet, negyed6ves utemez6sben 68.336 eFt-ot,
tovAbb6 4.855 eFt beruh6z5si kompenz6ciot vesz igenybe, kap meg a tulajdonos
Onkormdnyzatt6l, azaz osszesen 73.'191 eFt-ot.

10

A 2016.6vi Eredm6nykimutatdsba n a Fejleszt6si t6mogatds az Egyeb bev6tel sorra kerult.
A Tdrsasdg 700 eFt osszegLi vissza nem t6ritend6 tamogatest nyert el 2oog-ban, melybol az
Erzs6betligeti Uszoda kertj6ben strandroplabda-pdly6t epitett meg. A tamogat6si Osszeg
forr6sa a Magyar K6zt6rsasag 2008. 6vi kolts6gvetes6r6l sz6l6 2007. 6vi cLXlX, torveny Xl.
fejezet ,,Allami, onkormdnyzati es egyeb spor 6tes ltm6nyek fejleszt6se, kezel6se"
elnevez6sli fejezeti kezel6sLi el5iranyzat. A 700 eFt-os tdmogatdsi osszegb6l 2o16-ban az
6rt6kcsokken6ssel azonos dsszeg mutathat6 ki bevetelk6nt, azaz 57 eFt.

Anvaq elleq ii r6fordit6sok:

2016.12.31.
2015.12.31.

Anyagjellegfi riforditSsok <isszetev6i:

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
.
o

GAzdij
Aramfogyasztdrsk6lts6ge
Viz- 6s csatornadij koltsegek
Uszoda takaritdsi kolts6gek
Karbantartesi,szerel6sikdltsegek
Fenntartdsi, karbantartasi, egy6b anyagok
Vizkezel6si anyagok

KOnyvel6s,berszdmfejt6s,k6nywizsgdlat
Tovdbbsz5mlezott, kozvetitett szolgeltatasok
B6rleti dijak
Telefon k6lts6g
Szdllitdsi, kozleked6si k6ttsegek, kikutdet6sek
Szem6tsz6llit5s dija
Hat6s69i, dijak, i et6kek, egyeb bonyoftdsi kottseg
Higi6niai anyagok kolts6ge
Kotelezo vizvizsgdlati k6lts6g
BankkOlts69ek
Egy6b fel nem sorolt kdlts6gek
lrodaszer, nyomtatv5ny
Tisztit6szer,takarit6szerkOltsegek
It/unka- 6s tLlzv6delmi koltseg
Usz6sapka beszerz6se tov5bb6rt6kesit6sre
BiztositSsi dij
Hirdet6s, reklam, propaganda
Fog lalkoz6s-eg6szs6g trgyi szolgelat koltsege
Munkaruh6k 6s v6d6felszerel6sek
Osszesen:

2015. 6v
33.746
27.839
18.552
12.533
15.103
6.898
3.994
3.728
2.730
2.314
1.143
1.428
1.582
2.957
1.314
1.201
3.056
1.770
942
291
1.003
708
244
107

380

254
145.817

138.616 eFt
145.817 eFt

2016.6v
27.080
,)a oo7
16.331

12.833
14.488
5.973
4.074
4.014
2.882
2.399

1856
1.734
1.322
5.543
802
1.203
2.830
1.336
499
133

qr)

546

380
547
150
142
138.615

Az anyagjellegLi rdforditasok tobb mint felet, 52,24 %-dt (tavalyi evben 54,96 %-6t) a
kozUzemi dijak (villany, gez, viz, csatorna) adj6k.

ll

Az igen magas 14.488 eFt-os karbantarldsi, szerel6si koltsegek k6z6tt szerepel:
villanyszerel6s, vizgepeszeti javitdsok, festes, betonozas, burkoles, osszefoly6k 6tkot6se,
gAzdrzekelo karbantartas, kulcsm6sol6s, k6m6nysepr6s, vizszerel6s, lakatos munk6k,
zercsere, 0vegez6s, szifon-javitds, telefonhel6zat szerel6s, klima-szerel6s, porolt6 javitas,
reluxa-szerel6s, fax-szereles, stb... ltt szerepelnek a rendszeres, dtaldnydijas .javit6sok,
szerz6d6sek is, beleptet6-rendszer karbantart5sra, liftek karbantart6s6ra, szdmit6g6pek
karbantartasara, t0zjelz6- 6s vide6-rendszer karbantartasara, honlap karbantartdsdra.

Szem6lvi ielle fi rSfordit5sok:

2016.12.31.
2015.12.3',1.

Szem6lyi jellegfi riiforditisok iisszetev6i :
Teljes munkaid6s berkdlts6g (p6tlekok, munk6bj.)
Ugyvezet6 megbizdsi dija
B6rek ad6terhei
Szemelyi jellegrli egy6b kifizetesek, cafet6ria
Alkalmi munkavdllal6i dijak
FB{agok dijazisa
Ad6k6teles term,beni juttatAsok (cafeteria) ad6ja,
Ehoja
Betegszabadsdg,t6pp6nzhozz6j6rul6s
Ugyvezet6i pr6mium (avadalmaz6si szab. alapj6n)
ReprezentAci6sk0lts6gek
C6ges telefon jdvedelemadoja

.
.
.
.
.
.
.

2015.6v
76.652
21.038
12.292
9.257
2.400
4.923
130

1.110

5.151

329
16

132.198

Ert6kcs6kken6si leirSs:

2016.12.31.
2015.12.31.

Ert6kcscikken6si lei16s 6sszetev6i
o Terv szerinti 6rtekcsOkken6si leires
o Kis 6rt5kll t6rgyi eszkozok beszerz6se
Osszesen:

2015. 6v
/.bbu
1.614
9.274

Eqv6b rifordit6sok:

2016.12.31.
2015.12.31.

Egy6b r6fordit5sok 6sszetevSi:
lpar z6si ado
Behajthatatlankovetel6seklei16sa
Kerek[t6si kUI0nbozetek, egyeb r6forditesok
Zold feltllet kezel6ssel osszefugg6 tSmogatds
0sszesen:

.
.
.
.

2016. 6v

80 981
5.544
22.893
10.677
10.083
2.400
4.008

.
.
.
.

Osszesen:

138.547 eFt
132.198 eFt

2015.6v
2.778

10,670 eFt
9.274 eFt

2016. 6v
8.928
1.742
10.670

6.802 eFt
2.943 eFt
2016. 6v
2.903

165

59
3 840

2.943

6.802

t2

l\

554
251
46
138.547

r ,

A 2016.evi Eredmenykimutat6sban a ,,z6ld felulet kezel6ssel osszefugg6 tamogatas"

az
Egy6b rdfordit6s sorra ker0lt.
A keruleti, csal6dban 6l<j ertelmi s6rulteket foglalkoztat6, integrdci6t ekisegit6, kiemelten

kdzhaszn0 otthon XVl. kerOlet Alapitv5ny 6s Tdrsasdgunk 200g. febru6r 1{61
Egyirttmuk6d6si megdllapod6st irt al5. Ennek 6rtelm6ben az 6rtelmi fogyatekkal 6lok
integ16lt munkaer6-piaci felk6szit6s6hez ,,gyakorl6 terepnek" haszn6lj6k a keruleti
uszodekat, belt6ri nov6nyek 6s k0ls6 zoldterulet gondoz6s6val. A tamogatas 6sszege 320

eFt havonta.

P6nzUqvi mflveletek bev6telei:

2016.',t2.31.
2015.12.31.

7 eFt
84 eFt

T6rsas6g bankbet6tsz6ml6in l6v6 dsszeg egy r6sze lekot6sre kerUlt 20.16.06.28-ig, s ennek
kapott banki kamata kerult itt kimutat5sra. Ett6l az id6pontt6l az orp Bank 5ltal el6zo
6vekben ny0jtott kedvez6 banki konstrukcio megsz(nt, a jelenlegi szdmunkra el6rhet6
legjobb konstrukci6ban minim5lis az el6rhet6 hozam, emia van cs6kken6s a p6nzugyi
mfiveletek bev6telei soron.

Ad6fizet6si kdtelezetts6q

2016.12.31.
2015.12.31.

260 eFt
256 eFt

2016. 6vben a T6rsasdgnak pozitiv m6rleg szerinti eredm6nye keletkezik a beruh6z6si
kompenz5ci6ra kapott osszeg pozitiv 6sszege alapjdn, mivel az nem a (nullszald6s)
m0k6dest finanszirozza, hanem az eszk6zdk beszerz6s6hez adott kieg6szit6s.
A t6rsas59i ad6bevallds csokkent6 6s ndvelci jogcimei:
Ad6z6s el6tti eredm6ny
4.855 eFt
- El6z6 6vek vesztes5g elhatdrol5sa - 2.428 eFl
+ Egyszerr.is.fogl. ad6alap novelo
+ 176 eFt
+ Szemviteli t6rv6ny szerinti 6rt6kcs6k. +10.670 eFt
- Sz6mviteli torveny szerinti 6rtekcs6k. -10.670 eFt
T6rsasdgi ad6 alap:
2.603 eFt

Ad6:

260 eFt
4.595 eFt

2A 16. evi ad6zott ered men

c/

E

redmenvk im utatas-t6telek t6nv 6s Uzleti terv adatok 6sszevet6se

A T6rsasdg uzleti terve 6s tenyadatai viszony6t a kovetkez6kben foglaljuk Ossze

l3

Uzleti terv

A t6tel megnevez6se

T6nyadat
20'16

20'16

Ertefesites nett6 6rbev6tele

22L

87 5

88 018

Egy6b bev6telek
Ebbdl: egybb bev'telekb5l mikaddsi tdnogabs
Ebb,l: egyeb bevdtelekb1l beruhazesi kompenzAcio

225

73 601
68 336

84 126

i

Anyagjelleg0 r6foditiisok
Szem6lyi jellegil r:iforditisok
Ert6kcstikken6si leiras
Egyeb riforditisok
UZEMI (UzLETI) TEVEKEN'SE. EREDMENYE

87 6

4 8sS

892

8 616

148 894

13

143 109

138 547

7 800

10 670

6 298

6 802

3 792

4 848

100

7

3 892

4 855

P6nziigyi m[iveletek bev6telei
ADOZAS ELOTTI EREDIIIENY

Ad6fizet6si kotelezettseg
ADOZOTT EREDMENY

19s

260

3 697

4 595

A T6rsasdg bev6telei az uzleli tervben meghatdrozottakat 1 ,02%-kal haladtdk meg.
A tervezett, 6s tulajdonos dltal elfogadott mrikod6si t5mogatdshoz k6pest 15.790 eFt-tal
azaz 18,6%-kal kevesebb temogatesi osszeggel sikerul a null-szald6s mukod6st biztositani.
A Tdrsasdg tArgyi eszk6z beszerz6seket hajtott v6gre 13.702 eFl 6sszegben, melyre a
nagy6rt6kLi targyi eszk6zok 6rt6kcsokken6se nagyr6szt fedezetet nyrijtott, ezen felOl 4 855
eFt beruh5z6si kompenz5ci6t kap meg a T6rsas6g a tulajdonos Onkorm6nyzatt6l.

5.

EGYEB KIEGESZITESEK

al

R6szesed6si viszonyban 6ll6villalkozAsokkalfolytatotttranzakci6k

A T6rsas5g az alapit6, tulajdonos XVl. kerUleti Onkormdnyzattal az al5bbi tranzakci6kat
folytatta 2016. 6v sordn:
A tulajdonos XVl. kerirleti Onkorm6nyzat 6ltal a Tdrrsas6g fel6 kisz6mldrzott t6telek:
Az lkarus p6lya b6rlem6ny negyedeves b6rleti dijainak kiszAml5z6sa 6sszesen
2.047 eFl + 6fa 6rt6kben.
a Kertileti UlsAg hirdetesi dijdnak kisz6ml6zAsa 149 eFt + 6fa 6rt6kben.

.

.

bl

K6telezetts6gvillal6s6sftig96k6telezetts6gek

A Tdrsas5gnak garanciSi, jelz6loggal terhelt eszkozel, egy6b m6rlegen kivuli kotelezettsegei
nem Sllnak fenn.

14

cl

Kcirnyezetv6delem

A T6rsasdgnal 2016. 6vben vesz6lyes hullad6k nem keletkezett, s a kdrnyezetre vesz6lyes
anyagokat a vonatkoz6 legmagasabb biztons69i el6irisok szerint kezeli.
Kornyezetv6delml garanci5 s kdtelezetts6ge a T6rsas6gnak 2016. 6vben nem volt.
A T6rsas5g szamara kdtelezo id6szaki l6gszennyez6si adatszolgaltatast a T6rsasdg 2016.
6vben is teljesitette a hat6sdrg fel6,

dl

Uzletvezet6s, feliigyel6bizottsag

A T6rsasdg felUgyelet6t a Budapest Fovaros XVl. kerulet Onkormdnyzat dltal v6lasztott

3

fos Fel0gyel6 Bizottsdg l6tja el.
A Felugyel6 Bizotts5g resz6re 2016. evben havonta osszesen 2OO eFt tiszteletdij kerult
kifizet6sre.
El6leg, k6lcson foly6sit6s r6szukre nem t6rt6nt, 6s a vezet6 tiszts6gvisel6k, Felugyelo
BizottsAg tagjai nem tartoznak a Tdrsas6gnak.
A Tdrsas6g kepviselet6re, cegjegyzes6re jogosult szem6ly:
Rdtonyi G6bor (a.n. Adorj5n Livia)
1 147 Budapest, Ov u, 180. ll.em. 1/a

A FelUgyelo Bizottsag tagjai 2016. 6vben:
Horvdth Jdnos (a.n. Gy016 Anna)
1 162 Budapest, Bela u. 236.
Tags6g:2010.1 1 .17 - 2019.12.31
Kispdl Sdndor (a.n. Bek6 llona Mdria)
1 165 Budapest M6sz6ros u.3/6/90
Tags6g:201 5.01 .0i - 2019.12.31
Kovdcs Raymund (a.n. Serf Agota)
1 165 Budapest Di6sy Lajos u.45.
Tagsdg:201 5.01 .01 - 2011 9.j2.31
_

el

Konyvvizsgdlat

A Tdrsas5g besz5mol6j6t 2015. jrinius 1{61 Kirdly Zsuzsanna k6nyvvizsg6l6 ellencjzi
Adatai:

.

Kiraly Zsuzsanna.
1 102 Budapest, Korosi Csoma S. [t. 2. 1/1 1 .
Kamarai nyilv6ntart5si szAm: OO7 264
A T6rsasdg konywizsgdl6ja r6sz6re 6vente 700 eFt szez6dott dij kerul kifizet6sre.

l5

f/

Besz6mo16 elk6szit6s66rt felel6s szem6ly

A TArsas59 k0nyvel6s6nek vezetes6t, beszamol6j6nak osszeAllitas6t kuls6 szolgaltat6 latja
el. Adatai:
Kalocsain6 Szalai Gabriella - regisztr6lt m6rlegk6pes k6nyvelo (Linedr Kft.)
regisztr6ldsi szema: 1 53627

.

gl

86r- 6s l6tsz6madatok

munkav6llal6inak 2016. 6vi l6tsz6m 6s .iovedelem adatait a k6vetkez<j t6bl5zat
szeml6lteti:
(kdltsegadatok ezer Ft-ban)
Osszesen
Szellemi
Fizikai
Megnevez6s
dolgoz6k
dolgoz6k

A Kft.

Atl. stat. l6tsz6m
Berkolts6g

h/

30

5

65.079

16.73'1

Mell6kletek

1. szdmi melleklet:
GazdAlkod6si mutat6k

l6

.,E

81.810

1. sz5m0

melleklet

Gazd6lkod6si mutat6k
Ert6kek: %-ban
Mutat6
Megnevez6se
'1.

2015

2016

34,32

39,64

65,68

60,34

60,53

65,71

39,47

34,30

45,97

36,02

176,37

165,77

13,09

4'>a '70

Szdmit6sa

A vagyoni helyzet mutatat6i

1.1

Befektetett eszkozok

Befektetetl eszk62ok
Osszes eszkoz

ardnya
1.2

Forg6eszkozok arAnya

Forooeszk.

r akt(v. id. elhat.

Osszes eszkoz
1.3

Toke elletottsag

14

Kolcsonvett forresok

Saj6t toke
Osszes fo116s
Kotelezetts o ek + Dassz. id. elh.

aranya
1.5.

6sszes forr6s

Eladosodottsag

K6telezetts6o

-k0vetel6sek

Sajet toke

16

17

Befektetett eszk0zok
fedezettsege

Sai5t toke
Befektetett eszkozok

Saj5t toke noveked6se

Sa at toke

1

Jegyzett t6ke
2. A p6nzijgyi helyzet mutatat6i

21

Likviditasi mutato

Forq6eszkozok

1

79,87

69,24

48,35

34,94

24,46

22,71

Rovid lejaratU k0telezettsdgek
Likviditasi mutato 2

Penzeszkozok
Rdvid lejarat0 kotelezetts6gek

2.2

Hitelfedezeti mutat6

Kovetelesek
K6telezettsegek

1'7

Ertekek: %-ban

2415

2016

1 fore jut6 nett6 arbevetel

5859

6454

1 fdre jut6 uzemi eredmeny
1 f6re juto adozott eredmeny

228

140

124

t5J

o40e

7240

J/J

157

204

149

3,89

2,15

2,24

1

Mutat0
SzAmitesa

Megnevez6se
3. A j6vedelmi helyzet mutatat6i
3.1.

Hat6konysagi mutat6k

3.1.1

Elomunka hatekonysaga

3.1.2

Eszk0zhatekonysag

(ezer Ft-ban)

1rt-uan1l
1000 Ft tdrgyi e.-re jut6 N. arbev.
1000 Ft t6rgyi e.-re jut6 uz. ered.
1000 Ft targyi e.-re juto ad6zott ered.
I

3.2. Jtivedelmez6s6gi mutat6k
3.2.1

Arbev6tel aranyos nyereseg

Uzleti eredm6n
ErtOkesites netto arbevetele

Bevetel aranyos jovedelmez6s

Ad6zas el6tti eredm6nv

,62

Osszes bevetel

3.2.4

Eszkozarenyos jovedelmezos

Ad6zas elotti eredmenv
Osszes eszkdz

5,4 8

T6kea16nyos j6vedelmezoseg

Adozas elotti eredmenv

9,05

7o,t

97 ,02

98,36

Sajat toke
3.2.5

K0ltsegszint

Osszes kdltseq
Osszes bevetel

r8
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FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

A Kertvdrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltetri Klt. tulajdonos6nak

V6lem6ny

Elv6geztem

a

Kertvilrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6

Kft. ("a

Trirsasrig") 2016.

6,vi

egyszerusitett 6ves besziimol6j:inak kdnyvvizs96latdt, amely egyszeriisftett 6ves besziimol6 a 2016.
december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegbol - melyben az eszkozok ds forr6sok egyez<i
v6g6sszege 93 079 E Ft, az ad6zott eredmdny 4 595 E Ft nyeres6g -, €s az ugyanezen id6ponttal
vdgz6d<i iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a sziimviteli politika jelenttis
elemeinek dsszefoglaliisi{t is tartalmaz5 kieg6szit6 metl6kletb<il till.

Vdlem6nyem szerint a mell6kelt egyszenisftett 6ves besziimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
Tiirsasrig 20i6. december 3l-6n fenndll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzet6rol, valamint az ezen
idoponttal v6gzodo iizleti 6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorsziigon hat:ilyos, a
sziimvitelrol sz616 2000. 6vi C. tdrvdnnyel osszhangban (a toviibbiakban: ,,sziimviteli tcirv6ny").

A v6lem6ny alapja
Kdnyvvizsgdlatomat

a

Magyar Nemzeti Kdnyvvizsgiilati Standardokkal tisszhangban 6s

a

k<inyvvizsgiiiatra vonatkoz6 - Magyarorszigon hatiilyos - tdrv6nyek 6s egydb jogszabrilyok alapjdn
hajtottam v6gre. Ezen standardok drtelm6ben fennrill6 feleloss6gem btivebb leir6srit jelent6sem ,,A
kdnyvvizsgdl6 egyszertisitett 6ves besziimol6 kdnyvvizsg6latil6rt val6 fele[<iss6ge" szakasza
laJlalmazza.

Az egyszenisiterr 6ves beszemol6 illtalam v6gzett kdnyvvizsgdiatdra vonatkoz6, Magyarorsziigon
hatdlyos etikai koverelm6nyeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a Trirsasrigt6l, 6s ugyanezen etikai
ktivetelm6nyekkel osszhangban eleget tettem egy6b etikai felel6ss6geimnek is.
Meggytizod6sem, hogy az iiltalam megszerzett kijnyvvizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfelel<i
alapot nyrijt v6lemdnyemhez.

A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszfmol66rt
sziimviteli torv6nnyel osszhangban tdrt6no
ds a valSs bemutatiis kdvetelm6ny6nek megfelelo elkdszit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt,
amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 vriljon az akiir csaliisb6l, ak6r hibdbtil
eredo ldnyeges hibris rillft6st6l mentes egyszenisitett 6ves beszi{mol6 elkdszit6se.

A vezet6s felelos az egyszerr..isftett 6ves beszdmol6nak

a

egyszenisitett 6ves besziimol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s feleltis az6rt, hogy felm6rje a
T6rsas6gnak a v6llalkoziis folytatiisrira val6 kdpess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kozz€tegye a viillalkoziis folytatiisiival kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezet6s felel a
v6llalkoziis folytatris6nak elv6n alapul6 sziimvitel egyszenisitett 6ves besz6mol6ban val6

Az

alkalmazrisii6rt, azt az esetet kiv6ve, ha a vezetdsnek sz6nddkdban 6l[ megsztintetni a Tiirsasrigot
vagy besziintetni az tzletszeni tev6kenysdget, vagy amikor ezen kivtil nem rill el<jtte miis reiilis
lehet6s6g.

A ktinyvvizsgil6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinyvvizsg6latS6rt val6 felel6ss6ge

A

k6nyvvizsgiilat sordn cdlom kello bizonyossiigot szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett 6ves
besziimo16 eg6sze nem tartalmaz akrir csaliisb6l, akdr hib6b6l eredo l6nyeges hib:is 6llitrist, valamint
az, hogy ennek alapj6n a vdlem6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen ktinyvvizsgrll6i jelent6st bocsiissak ki.
A kelki bizonyossiig magas fokrl bizonyossrig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
K6nyvvizsgdlati Standardokkal 6sszhangban elv6gzett kdnyvvizsg:ilat mindig feltdrja az egy6bk6nt
l6tezo l6nyeges hibds 6llftrist. A hibris dllitrisok eredhetnek csaliisb6l vagy hibrib6l, ds l6nyegesnek
min6si.ilnek, ha 6sszen.i lehet az a viirakozds, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen
befolyrisolhatjrik a felhaszniil6k adott egyszenisitett 6ves besziimol6 alapj6n meghozott gazdasrigi
dtint6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Konyvvizsgdlati Standardokkal dsszhangban elv6gzdsre keriilti
kdnyvvizsgiilatnak a rdszek6nt szakmai megitdl6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok
fenn a k<inyvvizsgrilat egdsze sori{n. Emellett:

-

Azonositom 6s felbecsi.iltjm az egyszenisitett 6ves besziimol6 akdr csaliisb6l, akiir
hibrib5l ered<i l6nyeges hibr{s rillft6sainak kockiizatait, az ezen kockizatok kezel6s6re
alkalmas kdnyvvizsgiilati eljiiriisokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem
megalapozrisdhoz elegendo 6s megfelelo kiinyvvizsgiilati bizonyit6kot szerzek. A
csaliisb6l ered6 ldnyeges hibds rillitds fel nem tiiri{siinak kockiizata nagyobb, mint a
hibdb6l ered66, mivel a csalds magriban foglalhat dsszejdtszrist, hamisiresr, szdnddkos
kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliiliriisiit;
- Megismerem a konyvvizsg6lat szempontjiib6l relevfns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan kdnyvvizsgdlati eljilr6sokat tervezzek meg, amelyek az adott kdriilm6nyek
kozdtt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a Tiirsasiig bels6 kontrollj6nak hat6konysdg6ra
vonatkoz6an vdlem6nyt nyilviinitsak.

- Ertdkelem a vezet6s :iltal alkalmazott szrimviteli politika megfelelos6g6t 6s a vezet6s
iiltal k6szitett szrimviteli becsl6sek

6s kapcsol6d6 kozz6t6telek 6sszenis6gdt.

- Kiivetkeztet6st vonok Ie arr6l, hogy hely6nval6-e

a vezetds r6sz6rol a viillalkozds
folytatiis6nak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmaz6sa, valamint a megszerzett
ktinyvvizsgiilati bizonyit6k alapjiin arr6l, hogy fenniill-e l6nyeges bizonytalansiig olyan
esemdnyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdger verhetnek fel a
Tdrsasiig vdllalkozris folytatiisiira val6 k6pess6g6t illetoen. Amennyiben azt a
k<ivetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonyalansiig dll fenn, fiiggetlen
kdnyvvizsgril6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az egyszertisitett dves
besziimol6ban l6vo kapcsol6d6 kozz6t6telekre, vagy ha a kdzz6t6telek e tekinrerben nem
megfelelciek, minrisitenem kell v6lemdnyemet- Kdvetkeztet6seim a ftiggetlen
k6nyvvizsgdl6i jelent6sem diitumriig megszerzet kcinyvvizsgdlati bizonyitdkon
alapulnak. Jijvobeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjrik azt, hogy a T6rsas6g
nem tudja a vdllalkozdst folyratni.

-

Ert6kelem az egyszertisitett 6ves besziimol5 ritfog6 prezentiiliisiit, fel6pit6s6t

6s

tartalmiit, bele6rtve a kie96szitti mell6kletben tett kdzz6tdteleket, valamint 6rt6kelem azt

is, hogy az egyszeriisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek

6s

esem6nyek val6s bemutatiisa.

Kommunik6lom az irdnyitiissal megbizott szemdlyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a
kdnyvvizsgiilat tervezett hat6k<jr6t 6s titemez6s6t, a konywvizsg6lat jelent6s megiillapit6sait,
beledrtve a Ti{rsasiig 6ltal aikalmazott bets6 kontrollnak a k6nyvvizsgiilatom soriin iiltalam
azonositott jelentos hidnyoss:igait is.
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