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BUDApEST r6vAnos xvr. xnRUrnrr oNroRvrANvzar
alpor-cARvlESTERE

Kdsziilt a 2017. mrij us 17. napjrin tartand6 k6pviselo-testiileti iildsre.
Kdszitette: dr. Hajducsek-L6posi Enik6 gazd6lkodrisi [gyosztiilyvezeto

T:irgy: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.
2016. iizleti 6vrol kdszitett 6ves

besz6mol6j6nak elfogad6srira, a
kdnyvvizsgiil6 vdlasztiis6ra, valamint a 20 1 7.

6vi tizleti terv m6dosulisa miatti
tobblettemogatAsra

Tisztelt K6pvisel6-testtiletl

Budapest F6varos XVI. keriilet Onkorm \nyzala 100 %o-os tulajdonosi joggal rendelkezik a

REHAB-XU. Foglalkoztat6 6s Szolgriltat6 Nonprofit Kft.-ben (Cg.: 01-09-697529, sz6khely:
1161 Budapest Prilya u.48., k6pviseli: Sikl6si Attila Csaba, toviibbiakban: Tiirsas6g). A Ptk.
(2013. dvi V. ttjrudny) 3:109. $ (2) bekezddse alapjiin a gazdasiigi tiirsas6g legfobb szervdnek
hatiiskdrdbe tartozik a szrfunviteli trirv6ny szerinti beszrimol6 j6v6hagy6sa 6s a nyeres6g
felosztris6r6l val6 dtint6s.

A sziimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny (tovdbbiakban: szdmviteli tdrvdny) 153-154. $-a
rendelkezik a kettos kcinyvvitelt vezet6, c6gjegyzdkbe bejegyzett vrillalkozdsok 6ves

besziimol6jiinak letdtbe helyezdsdr6l, valamint a kdzzetdteli kdtelezettsdgr6l. Ez alapjin a

kdnpwizsgril6i jelent6ssel, 6s a tulajdonosi j6v6hagy6ssal egyiltt kell az 6ves beszimollt az

adott tizleti dv m6rlegfordul6napjdt kdvet6 dtodik h6nap utols6 napjriig letdtbe helyezni.
Tovribb6 minden kettos ktinyvvitelt vezet6 v6llalkoz6 koteles az 6ves besz6mol6t, illetve az

egyszerLisitett 6ves besziimol6t, kcitelez6 kcinywizsgrilat esetdn a k<inyvvizs9616i jelent6ssel

egytitt k6zz6tenni.

A T6rsasrig elkdszitette 2016. dvi sz6mviteli besz6mol6j6t 108 562 ezer Ft m6rleg fdcisszeggel
ds 2 1 I 3 ezer Ft negativ ad6zott eredmennyel (vesztes6ggel), mely az eloterjeszt6s 1. szrimri
mell6kletdt k6pezi. A mdrleg- 6s eredmdny-kimutat6s adatainak rdszletes bemutat6sa a 2.

sziimri melldkletben talilhat6.

A TArsasdg kcinywizsgril6ja megrillapitotta, hogy az dves besz6mol6 a szAmviteli torv6nyben
foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltal6nos szrimviteli elvek szerint kdsztilt, a

Tdrsas6g vagyoni, p6nztigyi 6s jovedelmi helyzetdr6l megbizhat6 val6s k6pet ad. (3. sz.

melleklet)

A Trirsasiig kiinywizsgrll6jdnak (Kirrily Zsuzsanna egydni konywizsgiil6, anyj a neve:
Gacsrilyi Borb6la, lakcim:1102 Budapest, Kordsi Csoma S. ut 2., MK tagsrigi ig.szdm:
007264) mand6tuma 2017. 05. 3 l -6n lejrir. A Trirsasrig sziim6ra konyrwizsg6lat jelenleg sem a
polgiiri torvdnykonyvrol sz616 2013. dvi V. tdrvdny, sem a sziimvitelrol sz6l6 2000. dvi C.
torv6ny alapj6n nem kcitelezo, azonban tekintettel arra, hogy 100%-ban rinlormrinyzati

A Fetiigyel6 Bizotts6g d<int6s6r6l sz6l6 jegyz6kcinywkivonat a K6pvisel<i-testiileti tildsen
kioszt6sra keriil.
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tulajdont cdgrol van sz6, ezert lontosnak tartjuk a jogszabdlyban eloirtakndl szigor[bb
ellenorz6st, valamint a szakmai segitsdget. A jelenlegi krinywizs9616 ugyanazon felt6telekkel

beledrtve a dijazrist is - v6llalta toviibbi 3 6vre a Tarsasrig k<inyvvizsgiilat6t.
A Ptk- 3:130-S (1) bekezd6se alapjdn a tarsas6g legfdbb szerve virlasrtja a kdnyvvizsg6l6t.

A (2) bekezdds drtelm6ben a ktinywizsg6l6t hat6rozott id6re, de legfeljebb cit 6vre lehet
megv6lasztani. A k<inywizsg6l6 megbizat6sanak idotartama nem lehet riividebb, mint a

legfobb szerv iiltal tdrtdnt megv6laszt6s6t6l a kcivetkezo besz6mol6t elfogad6 iil6sig terjedo
id6szak.
A T6rsas6g kdnywizsg6l6jdnak szakmai munkrij rival el6gedettek vagyunk, igy
eloterjesztok6nt javaslom tov6bbra is Kir6ly Zsuzsanna egydni kcinywizsgril6 (anyja neve:

Gacsdlyi Borbdla, lakcim: 1 102 Budapest, KSrcisi Csoma S. tt 2., MK tags6gi ig.szrim:

001264) megbizitsitt 2020. m6jus 3l-ig terjed6 idotartamra.
Kir6ly Zsuzsanna kdnyvvizsg6latdrt jir6 dilazisitt brutt6 350.000 Ft, azaz

Hiiromsz6zcjtvenezer forint /dv osszegben javaslom megiillapitani.

A 2016-2017. 6vi tizleti terv elfbgaddsakor m6r sz6mftottunk arra 6s jeleztiik, hogy a

minimdlb6r emeldse tobblettAmogatasi igdnnyel lbg j6rni. 2017. dvben a megviiltozott
munkak6pessdgri munkav6llal6k foglalkoztatrisdra a Tdrsasiig mrir dvi 1.288.000 Ft/t-o osszegii

tiimogat6st vehet ig6nybe. amely 1 5 o%-os tiimogatiis nciveked6st jelent. Ez a novekmdny,
valamint a szociiilis hozziilttruJisi ado 27 %o-161 22 oh-ra tort6no cs6kkent6se azonban nem

fedezi a minimiilb6r, valamint a garantAlt minimiilbdr jelentos mdrt6kii emelked6s6t. Ennek
oka, hogy a nem megviiltozott munkak6pess6gii dolgoz6k b6r6t 161.000 Ft-ra kellett novelni,
ami dolgoz6nk6nt elt6r6 m6rtdkri bdremel6st jelentett, de tobb dolgoz6nril havi 31.000 Ft
novekmdny okozott a Tiirsas6g szemdlyi jellegri rrifordit6saiban. Ugyanakkor a szocirilis
hozzrijdruliisi ad6 csdkken6se nem jelentkezik a Kft-ndl teljes mdrtdkben, mivel a REHAB
kArtyrival rendelkezo dolgoz6k eset6ben eddig sem kellett a Tdrsasiignak frzelnie, mig az

egyszeni ipari foglalkozdsri dolgoz6k (betanitott munkdsok) esetdben csak a t<irv6nyi mdrt6k

fele volt a fizetendo, igy nem a teljes b6rkdlts6.g 5 %o-a a megtakarit6s mdrt6ke. A 4. szdmri

melldkletben szereplo szdmitiis alapjrin kifejezetten a minimiilbdr, valamint a garant6lt

minimiilbdr emeldse vdgett sziiks6ges a tulajdonos K6pviselo-testtiletnek 7.857 e Ft tisszegr.i

de minimis t6mogatdst nyrijtania a Tarsasrig szdmira.

Kdrem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2016. evr

beszdmol6j6t, valamint a 2017. 6vi trimogatiisi tobbletig6nyt megtiirgyalni 6s ellbgadni
sziveskedjen!

Hatirozati javaslat I. : Budapest Fov6ros XVI. keri.ileti Onkormdnyzat Kdpviselo-
testiilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja, a REHAB-XVI.
Foglalkoztat6 6s Szolgiiltat6 Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-
697 529, szdl&ely: 1 I 61 Budapest Prilya u. 48., k6pviseli:
Sikl6si Attila) 2016. 6vi egyszenisitett 6ves besziimol6jiit -
figyelembe v6ve a kcinywizsgdl6i jelent6st ds a Feliigyel6
Bizottsag ezzel kapcsolatos vdlem6ny6t - elfogadja.
Felkiri a Kft. tigyvezeto igazgat6jttt, hogy a hat6lyos
jogszab6lyok rendelkezdsei alapjrin gondoskodjon a

cigbi16srigi let6tbe helyez6srol. valamint a kozzdtdtelrol.

Hatrirido: 2017, m:ijus 31.

Felelos: Koviics Pdter polgiirmester
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Hatirozati javaslat II.:

Hatirozati javaslat III.:

(elfogadrlsa az SzMSz 18. S (2) bek. m/ pontja 6rtelm6ben
min6sitett sz6tobbs6get igdnyel)

Budapest Fovdros XVI. kerlleti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-
testiilete igy hatfuoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s

Szolgaltat6 Nonprofit Kfi. kdnyvvizsg6l6j riv6 v6lasztja Kirrily
Zsuzsanna egydni konywizsg6l6t (anyj a neve: Gacsiilyi
Borbrila, lakcime: 1102 Budapest, K6rcjsi Csoma S. tt 2., MK
tagsrigi ig.szrim: 007264) 2020. miijus 3 I .-ig terjed6
idotartamra.
A K6pviselo-testiilet a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s

Szolgriltat6 Nonprofit Kft. krinywizsgdlat6rt j6r6 dijazdsdt
350.000,- Ft, azaz H6romsz6zcitvenezer forint/dv dsszegben
rillapitj a meg.
Felkdri a REHAB-XVI. Foglalkoaat6 6s Szolgriltat6 Nonprofit
Kft. i.igyvezetojdt, hogy a k<inyvvizsg6l6val 90 napon beltil
kdsscin megbiz6si szerz6ddst. A k6pviselo-testiilet felkdri a

Polgrirmestert, gondoskodjon a m6dosft6sokkal egysdges

szerkezetbe foglalt Alapit6 Okirat aliiiriisiir6l ds annak a

C6gbir6s6ghoz tci(dn6 - 30 napon beliili - megkiild6sdrol.

Hatririd6: 2017. augusztus 15.

Felelos : Koviics Pdter polg6rmester
(Elfogadrisrihoz minositett sz6tobbsdg sztiksdges figyelemmel
az SZMSZ 18.$ (2) bek. b) pontjdra)

Budapest F6vairos XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testiilete rigy hat6roz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 es

Szolgriltat6 Nonprofit Kft. (szdkhely: Budapest XVI. kertilet,
Prilya u. 48., cg.: 01-09-697529, k6pviseli: Sikl6si Attila
iigyvezet6) r6szdre a 2017. ktilts6gvetdsi 6vben a minimiilbdr,
valamint a garant6lt minim6lb6r emel6s6vel <issze{iiggo
kcilts6gnovekmdnyeire 7 857 E Ft vissza nem t6ritend6
tiimogat6st biztosit.
Felk6ri a Polgdrmestert a tiimogatris cisszegdnek az

Onkorm6nyzat 2017. 6vi kciltsegvetdsdben val6 be6pit6sdre, ds

a tAmogatasi szerzodds megkotdsdre.

Hatdrido: A tiimogat6si szerzodds megkdtdsere 2017. junrus

30.
Felelos: Kov6rcsP6terpolgrirmester
(elfogadiisa egyszerii sz6tcibbs6get ig6nyel)

(

/(oc*> 

-
Dr. Csomor Ervin

alpolg6rmester

Budapest, 2017. m6jus 5.
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jegyzo

Tfrgyalja: Gazdasdgi 6s P6nziigyi Bizottsig

Mell6kletek:
1. sz. REHAB-XVI. Nonprofit Kft. egyszenisitett 6ves besz6mol6ja
2. sz. Kieg6szito mell6klet a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2016. 6vi egyszenisitett 6ves

besz6mol6jiihoz
3. sz. Kcinywizsgdl6i jelent6s
4. s2.2017 . 6vi tdbblettamogatisi igdnyre vonatkoz6 szdmit,is



Penznem: F,UF

Penzegysdg: ezet

* El6zo tzleti 6v adatai: Az SzN. szerinti dsszehasonl biztositott
"* Lezeft Azleti 6v(ek) m'dositesa: Nem

K6szLilt: 2017. miijus 02. (10:29:55)
A cdgnyiivdnoss6gr6l, a bir6sdgi c69elj6rdsr6l €s a v6gelszdmoliisrol szol6 2006. evi V. t0rv6ny 18. 5 (6) bekezdese
ertelm€ben az eredeti pdlddny meg6rzesi ide)e.2027. miijus 17.

A besz6mol6 az Igazsiigtigyi Minisztdrium c6ginfarmiici6s 6s az Elektronikus c6geljd16sban Kdzrem(ikdd6
Szolgiilata (IM Csz) online beszdmol6 keszit6 programjiival, a bekiild6 6ltat megadott adatok alapjitn kerult
el66llitdsra. Az IM Csz a kiizzdtett adatok megbizhat6sdgiidrt, val6rigtartalm66rt, jogszen:s6g€€rt felel6ssdget
nem viillal.

adabkT6tdsor elnevezes€
Ekiz6 iizl€ti 6v adatai

I
teziirt i.ideti 6v(ek)re

Eszkozok (aktiviik)001.
B0 829A. Befektetett eszkdzOk 84 474002

1I. Immateridlis javak 36003
BO 82884 438004 II. Tiirgyi eszkcjzdk

00005 II l. Befektetett penzijgyi eszkozdk
27 668006. B. Forgoeszkdzok 17 600
13 668007 I. Keszletek 7 334
7 446008 II. Kovetel6sek 2 9t9

0009 I II. Ertekpapirok 0

6 554010 IV. Penzeszkdzdk 7 343
0 65011 C. Aktiv id6bela elhatiiroliisok

1,O2 074 108 5620i2 Eszkozdk (aktiv6k) dsszesen

013 ForreaoEGtssziv6lf
78 568D. Sajiit t6ke 66 680014

138 300015 I. legyzett t6ke 138 300

0 0016 II. leqyzett, de mdg be nem fizetett t6ke
811 811017 III. T6ketartal6k

-72 430-60 805018 IV. Eredmenytartal6k
14 0000V. Lekotiitt tartal6k

00Vl. Ertekelesi tartal6k
-2 Lt3-11 626VIl. Ad6zott eredm6ny

0E. C€ltartaldkok 0a22
21 410023 F. Kdtelezettsegek 25 321

0 0024 L Hdtrasorolt kotelezetts€gek
0 0025 II. HosszI lejdrati kdtelezettsegek

21 410026 Ill. R6vid lejiirati kotelezetts6gek
8 58410 073027 G. Passziv id6beli elhatdroliisok

108 562to2 07 4Forrdsok (passziv5k) dsszesen

-
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A ceg elnevezese: REHAB - XVI. Foglalkoztato ds Szolgiltato Nonprofit Korldtolt Felel6sseq( Tdrsasiig
Ny ilve nta rt'si sze ma : O 1 -09-697 529
A.d6szima : 1 2666937-2-42

2016. ianuiir 01. - 2016. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altalrnos ijzleti €vet z516 Egyszeriisitett 6ves besz6molo

MtRLEGE, sztv. szerinti "A" vdltozattal

Sorszim

019.
020.
0 21.

028.



A ceg elnevezase: REHAB - XVL Foglalkoztat6 ds Szolgiiltato Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tiirsasiig
Ny ilve nbrtiisi sze ma : 0 1 - 09 -69 7 529
Ad6szAma : 1 2666937-2-42

2016. janudr 01. - 2016. december 31, lddszakra vonatkozo
Altaldnos Lizleti evet 26ro Egyszeriisitett eves besz6molo
EREDM6NYKIMUTATASA, Sztv. szerinti "A" v6ltozattal

Pdnznem: HUF
Penzegyseg: ezer

* Ebzo Azbti 6v adatai: Az Sztv. szerinti dsszehasonlithatds4g biztositott.
** Lezeft izlel ev(ek) m6dositiisa: Nem

Kdsztilt: 2017. miijus 02. (10:29:55)
A cegnyilvdnossdgrol, a bir6s69i c6geljiirSsr6l 6s a v€gelszdmoldsr6l sz6l6 2006. 6vi V. torveny 18. 5 (6) bekezdese
ertelmdben az eredeti pdldiiny meg6rz 6si idejet 2027. mdjus 17.

A besziimol6 az Igazs6giigyi Miniszterium C6ginformdci6s 6s az EleKronikus CEgeljiirdsban Kozrem0kdd6
Szolgdlata (IM Csz) online besziimol6 k6szit6 programjiival, a bekilld6 iiltal megadott adatok alapj6n kerult
el6iillit6sra. Az lM Csz a kozz€tett adatok megbizhatos6gii6rt, valosagtartalmiS6rt, jogszerus6g66rt felel6ssdget
nem vdllal.

001 t. Ertdkesitds nett6 drbev6tele 116 385 106 864
002 Il. Aktiviilt sa]dt teljesitm6nyek drtdke 798 1643
003 lll. E9y6b bev€telek 64 300 78 584

004 IV. Anyaglelleg0 rdfordititsok 105 47 2 96 717

005. V. Szemelyi jellegU rdforditdsok a2 722 86 405
006. VI. Edekcsokkenesi leirds 4 477 4 565
007. VII. Egydb rirfordit6sok 433 L 517

A. Uzemi (rizleti) tev6kenys6g eredm€nye008. -11621 -2 113

009 VUI. Penzi.igyi mfi veletek bev6telei 0 0

010. IX. Penziigyi mUveletek r6fordit6sai 5 0

011 B. Penztigyi mUveletek eredmenye -5 0

012 C. Ad6zds el6tti eredmeny -11 626 -2 7L3
013 X. Ad6fizetesi kdtelezettsdg 0 0

014 D. Ad6zott eredmdny -Lt 626 -2 113
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Sorsim T&or dn€vez6se E6zd ai/eti e{/ adatai *
LEzSrt ti#i ev(d<)rc

vonatkoaS
rndositisol( **

T6rgy6vi adatok
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REHAB-XVI. Nonprofit Kft

Kieg6szit6 mell6klet
a 2016. 6vi egyszeriisitett besz:lmo16hoz

+EH,{a togldbfitii! Sdgilhb ilmpofl lfi

XVI 11i1tu@pdyau4

{, RB--t,'D&-zt
Sikl6si Attila
iiglvezet6

I

Budapesl, 201 7. mriLrcius 3 1 .



A. Altakinos jellegii kieg6szit6sek

Telenhelvck:

Ktizponti telephely:
Eg6b

C6gjegrz6k szima:
Adtiszrima:
Statisztikai szrimjele:
Jegyzett t6ke:

Budapest XVI. ker. Prllya u. 48.
Budapest XVI. ker. Krenedits S. u. 19.
Budapest XVL ker. B6la u. 78.
01-09-697529
12666937-2-42
12666937-1814-572-0t
138 300 000 Ft

A P6lya utca 48. szdm alatti kdzponri telephely 6s a B6la utca 78. sz6m alatti telephely a
Tdrsasdg..tulajdon6ban van, a Krenedits utca 19. sz6m alatti tetephelyet a tulajdonos XVI.
keriileti Onkorm6nyzat iizemeltet6sre etadta a megv6ltozott munkik6pessegri munkavdllal6k
foglalkoztatiisa.

Tag 6s ttirzsbet6t:
Egyszem6lyi tulajdonos:
Budapest Fov6ros XVI. kerii leti OnkormriLnyzat
I 163 Budapest, Havashalom utca 43.
Tdrzsbetdt: 138 300 000 Ft

Az tigyvezet6i feladatokat megbizasi szerz6d6s alapjan:

2014.07.01-t6l Sikl6si Altila / an. Hegedtis Maria / 1164 Budapest Fels6malom utca 12.
l6tja el.

Szrimviteli Politika

i t ta t d n o s i nfu rmti c i ti k

A beszriLrnol6 dsszeiillit6seban a tdbbszdr m6dositott 2000. dvi c. t6rv6ny a sz6mvitelr6l,
valamint az drvdnyben l6v6 ad6tdrv6nyek szotg6ltak alapul. A tdrvdny el6ir6sait6l val6 elt6r6sre
okot ad6 kdrtilmdny nem mertilt fel. A szdmviteli politikriban olyan v6ltozds nem t6rtent,
mely a val6s 6s megbizhat6 k6p megitdl6s6t befoly6solta volna.

A kcinlwek vezetdse magyar forintban t6rt6nik, a beszimol6ban az adatok eltdr6 jel6l6s
hidLnyriban ezer forintban kerUlnek feltiintetesre.

2

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. tev6kenysdg6t 2001 . jirlius l -j6n kezdte. Alapit6ja 6s
egyszemdlyi tulajdonosa a Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormtuyzat. Gazdrilkodds6t
2002. januar 1- tot kijelcilt cdlszervezeti formdban Litja el. Kiemelt akkredit6ci6s
tantsitvrfu:nyal 2006. 6prilis 27-t6l rendelkezik. Feladata els6sorban a kertiletben 616
megvdltozott munkakdpessigii emberek rehabilitricitis foglalkoztatdsa F6 tev6kenys6gi
kdre a kdnyvkdtds, nyomdai tevdkenysdg, nyomdai befejez6 mtiveletek, naptarak, ftizetek 6s
egy6b tigyviteli nyomtatviinyok, rekl6m anyagok kdszitdse, csomagoldsi es egy6b kiszerel6si
feladatok elv6gz6se.

Q



Beszrimol6 6sszeellitesert felelos m6rlegkdpes kdnyvel6: Hortob6gyi Lhszllnd,
PM regisar6ci6 sz6ma: 13 3003

Jelen beszirnol6 2016. 01. 01-2016.12. 31. id6szakot 6leli fel.
A beszamol6 kdszit6s6nek id6pontja a tdrgy6vet ktjvet6 marcius 31.

A Trirsasig az ,,A" tipusu egyszeriisitett mdrleget es az ,,A" tipusri dsszk6lts6g elj6rrissal
kdszitett egyszenisitett eredm6nykimutat6st haszniilja. A beszdmol6 adatai ezer forintban
drtend6k.

A sTdmviteli politika fdbb elemei

A Sziimviteli T<irvdny el6ilisai szerint a Trlrsasdg kialakitotta a p6nzkezel6si, leltiLrozrlsi ds
6rtdkel6si szab itly zatbt.

A befektetett eszkdzdk bekeriil6si 6rtdke a beszerz6si ar. A Kft. a targyi eszkdzeire terv
szerinti 6rt6kcsdkkenest szi,rnol el negyeddvente, linedris m6dszerrel, a brutt6 6rt6k alapjan.
Az drtekcsdkkendst nulla maradvtinydrt6kig szirnolja el a Kft., a varhat6 hasznos 6lettartam
v6g6n az eszkdz6k 6rt6ke val6szinrisithet<len nem jelentSs. (elavult technol6gi4 alkatrdsz
utrinp6tlis ajavit6sukhoz nincs, 6s legy6rtatni nem gazdas6gos)

Az egyedileg 100 000 Ft bekeriildsi 6rt6ket el nem 6ro szellemi term6kek ds kis drtdkii trirgyi
eszkcizdk eset6ben a Kft. 6l a haszn6latba v6telkor egydsszegii 6rt6kcs6kkendsi leir6s
lehetosd96vel.

Terven feltili drtdkcsdkkendst a targyi eszk6zdk esetdben akkor szdmol el a Kft., ha az adott
eszkdz haszn6lhatatlann6 vrilik, avults6gria6l fogva felirjitasa, javitdsa nem lehets6ges, illetve
gazdasdgtalan.

A T6rsas6g a felmertilo k6lts6geket k6zvetlentil az 5-cis kdltsegnem szaml6kon kdnyveli.
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A k6nyvvizsg6latot v6g20 szem6ly: Kiriily Zsuzsanna
A konlwizsg6latot vegzo MK t6gs6gi szdma: 007264



B. Specifrkus jellegii kicg6szit6sek

M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek

Befektetett eszktiziik v{ltozrisa

A befektetett eszk6zdk brutt6 6rt6ke 919 700 Fttal ndvekedett. Duplo DEM-300 iratkdszit6
lyukaszt6 rendszere elkopott, pontatlannii vitll, ezert ennek a f6darabnak csereje sziiks6gessd vrilt,
583 000 Ft feltjitris drt6kben, az elhaszndlod6s 333 500 Ft. Hlunday anyagmozgatl targonc6t
v6siiLrolt a tiirsasiig 236 000 Ft drtdkben.
Kisdrtdk( t6rgyieszkdz beszerz6s 100 700 Ft drtekben t6rtent, gerv6g6, lyukaszt6 szerszim 6s

ktils<j winchester vrisrirl6sa kapcsrfur.

A targyi eszk<jz6k 6rtdkcsdkken6si leirdsdt a Kfl. a sz6mviteli politik6jriban meghatdrozott
modon, a szamviteli tdrvdny szerint, valamint a tiirsasdgi ad6 torvdny 6ltal elismert teinisi
kulcsok alapjdn a brutt6 drtdkbol kiindulva, linearis m6dszer alkalmaz6sdval szilrnolia el.
Immateri6lis javakat 33Yo; dpiileteket 2%o; l0%; gdp-berendezdseket 14,5o/o; flzemi gdpeket
14,5%o irodai felszereldseket 20%o; szzrnitbg€peket 33%; j6rmtiveket 20% drt6kcsdkkendsi leir6si
kulcsokkal szdmolja el a Tiirsas6g. A2016.6vi 6rt6kcs6kkends 4 564 740 Ft.

4

Immateriiilis
javak

429 000 0 0 34 980 427 940 I 060

Ingatlanok 85 550 000 0 0 I 177 800 t2 942 412 '72 607 588

Termekl gdpek,

szerszimok
34 835 600 583 000 -331 500 2 633 409 27 885 535 '1 t99 565

Kisertdkii
termel6
eszk0zOk

0 0 86 900 86 900

Uzemi gdp,
jdrmii, irodai
felszerelds

3 119 990 0 587 85 t 2 335 642 l 020 348

Kisdrtekii
tdrgyi eszkdz
beszerzes

662 614 13 800 0 t3 800 6'76 414 0

0sszesen
lz4 597 204 919 700 -333 500 4 564'140 44 354 843 80 828 561

Megnevez6s Brult6 drtek
Nyit6 nt

Ndveked6s
2016. Ft

Cs0kk
2016. Fr

2016.6vi
6cs

Ft

Osszesen €cs
Ft

Nett6 6rt6k
Ft

86 900 0

236 000

tu



K6szletek:

A kdszletek 6llom6nya 6 330 eFt-tal ndvekedett az elozo dvhez k6pest.

A Tdrsasrig a kdszleteir6l 6vkdzben nem vezet 6rt6kben nyilvantartrlst, kdzvetleniil az 6tds
szamlaosztdlyban k<iltsdgkdnt elszdmolja, dv v6g6n leltrtozissal llapilja meg az
iillomrinyokban tdrt6nt valtozisokat. Memyisdgi nyilv6ntartdst az analitikus kdnyveldsben
kdnyveli. A saj6ttermelesti k6szletek 6v v6gi rillomanya 362 eFt f6lkdsz termekb<il, illetve
2 629 eFt befejezetlen termel6sb6l ds I 756 eFt k6sztermdkbol 6ll. A saj6ttermel6sil k6szletek
onkdltsdg6t az elad6si arb6l levezetve dllapitja meg a Trirsasdg.
A vrisarolt 6ru / bolti riruk6szlet/ drt6k6t beszerz6si aron, leltarozassal iillapitotta meg a

T6rsas6g 156 eFt ertdkben, a sajat el6tlllitesri 6ru 6rt6ke 157 eFt.
Munkaruha 150 eFt, a gdngydleg drt6ke 3 eFt

Kiivetel6sek:

Mcgnevez6s Nyit6 6rt6k eFt
2 341 4 933

Egydb kriveteldsek 406 172
0sszes k6vetel6s 2 919 4 527 7 446

A k6vetel6sek rillomanya 4 527 eFt-tal ndvekedett az el6zo 6vhez viszonyitva.
A vevok iillomriLnya 7 274 eFt,4 933 eFt-tal ndvekedett 2015. dvhez kdpest.
A beszlLrnol6 kdszitdseig 464 eFt kiv6tel6vel a teljes 6sszeg kiegyenlit6sre keriilt.
Az egy6b kciveteldsek soron jtivobeni Afa elhatri,roldsa, a decemberi b6rb6l levont, janu6r
h6napban utalt letilt6s szerepel.

Megnevezds Nyit6 drt6k
eFt

AllomdnyYdllozds
eFt

Zitrb 6rttk
eFt

Alapanyag 3 317 5 138 8 455
Felkdsz termdkek 401 39 362
Befejezetlen termeles I 156 147 3 2 629
Kdsztermdkek | 546 210 t 156
Vasiirolt aru l4t l5 r56
Saiet eld6lliresi aru 0 l5? t57
Idegen helyen tarolt 6ru 624 624 0
Munkaruha 150 150
Girngydleg 0

7 338 6 330 r3 668

5
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Kdszletek 6sszesen:

Allomtnl"vdltoz6s eFt Zir6 6rtlk eFt
Vevok 7 274

s78
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Elszamoldsi betdtsz6mla 6 487
Elkiil6nitett bet6tszrirnla ))
Penztir 27
Penzt{r / Bolt I 7
Valuta pdnztar 0

sszese 6 554

P6nzcszktiziik:

Aktiv idiibeli elhatrirolris : 65 eFt

A 65 eFt aktiv id6beli elhatarol6s sz6mldn a2016-2017.6vet drinto kdztizemi dijb6l a 2017.
szdml2ott 201 6. dvi j6vdirt giizdij szerepel.

Sajrit t6ke

A sajet toke a2016.6vi 1l 888 eFt -tal ndvekedett. A 2016. 6vben a tulajdonos XVI. keriileti
Onkorm6nyzat l4 000 eFt befizetett a TArsasag sajrlt toke rendez6s6re, lekOttia tartaldkba lett
helyezve. A 2016. dvi negativ eredmdny 2 113 eFt.

Ktitelezetts6gek:

A sz6llit6k rillomriLnya 11 929 eFt,9 215 eFt-tal n6vekedett az elozo evhez viszonyitva, a
decemberi anyagsziLllitasok miatt. Mdrlegk6szit6s id6pontjaig 9 671 eFt p6nziigyileg rendezve letr
A 689 eFt vetra Line Kft-t6l kapott eloleg, ajanuari teljesitds utiin elsz6moldsra kertlt.
A tulajdonos XVI. ker. Onkorm6nyzat a 12 000 eFt ruliroz6 hitelt 2016. dvben elengedte.
Az egydb rdvidlej6ratri kotelezetts6g 6llom6nya l3 815 eFt-tal csdkkent a 2015. 6vhez kdpest.

6

Megncvez6s Nyit6 6llominy eFt Viltozls eFt
Jegyzett t6ke 138 300 0 138 300

8lr 0 8l I
Eredm6nytartal6k -60 805 -tt 625 - 72 430
Lektitott tartaldk 0 14 000 l4 000
Adozott eredmdny - lt 626 9 513 - ). tt3
SajAt toke 6sszesen: 66 680 11 888 78 568

Megnevez6s

Szallit6k 2 714 9 215 tl 929
Vevotol kapott eloleg 0 689
Egy6b rdvid. lej. kdt 22 607 -l3 815 8 792
Kdtelezetts6g
6sszesen

25 321 -3 911 2t 410

h-

Megnevez6s eFt

Zi16 6llominv eFt

Toketartaldk

Nyit6 6llom:inv eFt Zri16 6llomdny eFt

689



_ M"gsgll3lc
Saia 603
Ala 960
IPA 246
EHO I

Jcivedelem elszimol6si szamla
NAV Egdszsdgbiztosit6s
NAV Nyugdijbiztositds 59s
NAV Eg.bizt. M.er6piaci jrtu'uldk 79
Szoci6lis hozzajarukisi ad6 | 027
S zakk6pzes i hozzitj 6r ul its 87
Letiltiisok 65
NRSZH tcibblet rirno gatris J2l.)

Fel nem vett jiirand6s6g 32
Osszesen: 8 792

Flg\'6b riivid lei6ratri kdtelezetts6gek eFt

Passzir idribeli elhatrlroLisok:

A T6rsas6gnak 2016. december 3l-dn passziv idobeli elhataroliis szritnla 350 eFt, a 2016.
6vre jar6 k6nyvvizsg6lat kdlts6gdt, illetve 192 eFt kciziizemi dijat rarralmaz.
Fejlesztdsi c6lra, vdglegesen ritvett p6nzeszkdz szimlin,2014. 6vben p6lyazaton nyert fejlesadsi
t6mogatds a 2016. 6vi 6rt6kcsdkkends elszrimolis6val cs6kkentett 6sszeg 8 042 eFt szerepel.
Osszesen: 8 792 eFt.

Eredm6ny kimutatrishoz kapcsokid15 kieg6szitdsek:

A Kft. nett6 iirbev6tele kdnlvkdtdsb6l, nyomdai tevdkenysdgb6l, egy6b nyomdaipari befejezo
mtiveletekbol, kiszerel6si - csomagoldsi munk6kb6l ds bdrleti dij bev6telekb6l, valamint az
Onkormanyzal iiltal rendelkez6sre bocsetott kis papir-ir6szer boltban forgalmazott termekek
eladasrib6l szlrmazik. Komplett iskolaftizet, naptiir, kcinlv illetve egydb nyomdaipari termdkek
gyri,rtiisa a fo tev6kenys6gtink, amit megrendel6sre gy6rtunk.
A tulajdonos XVI. ker. Onkormiinyzata rendelkez6siinkre bocsatotta a 1165 Budapest, J6kai
u. 6. szdm alatti iizlethelyis 6gel. 2014. jrilius l-t6l sajdt termdkeinket /iskotaftizetek, naptArald
6rt6kesitdsdn kiviil, egydb papir-ir6szer term6keket is drutunk. A term6k6rt6kesit6s 6rbev6tele

7

Term6k6rtdkesftds 1 l5 805 t05 194

Szol giltatlLs, b6rmunka 345 1220
B6rleti dij 735 450

Osszesen I l6 385 106 864

eFt

4 374
397

Ertekesitds nett6 6rbev6tele 2015. eFt 2016. eFr

W



105 194 eFt szolg6ltatds, b6rmunka dsszesen 1220 eFt volt, ebb<il a bdrleti dij bevdtele 450
eFt Gdrdtil6kenyebb termel6s 6rdek6ben megrendel6ink rdsztinkre leszillitjak a termel6shez
sziiksdges alapanyagot, amil a term6k elkdsziiltdvel kell csak megldriteniink. Ez
nagymdrtdkben kdnnyiti likvidit6si gondjainkat, az alapanyag elofinanszirozas6ra nincs
Iehetosdgtink.
Osszes arbevdteliink 9 521 eFt-tal csdkkent.

2015.12.31. eFt 2016. 12.31. eFt

Sajdttermeldsii kdszletek aktivrilt drtdke a kdszletekben megjelen6 f6lk6sz 6s k6szterm6k,
valamint a befejezetlen termel6s rillomdny viiltozrisdval megegyezo, bev6telt ncivel6 6rt6k.

2015.6v eFt 2016.6v eFt

Egy6b bev6telek megoszlisa
o Rehabilitrici6strimogatas
. Onkorm6nyzatiLimogates
o Egy6b bevdtelek

2015.6v eFt 2016.6v eFt
57 908 57 763
5216 19 000
| 176 l 821

0sszesen: 64 300 78 584

A megv6ltozott munkakdpess6gii munkavillal6k foglalkoaatris6t el6segito k6ltsegvet6si
tamogatiist a Tiirsas6g a 327 /2012. (XI. 16.) Korm. rendelete alapjriLn a Nemzeti Rehabilitrici6s
ds Szocirilis Hivatal feltigyelete mellett pilyinat ritjrin kapja. 2016. 6vre sz6l6 tiirnogatasi
szerz6d6s sz6ma: FRF-C/I401-112015. A felhasznrilds tdrvenyess6g6t 6s helyess6gdt a Magyar
Altamkincstar rendszeresen ellen<irzi.

A tulajdonos XVI. ker. Onkormanyzat 19 000 eFt-tal t6mogatta a Kft-t.
Az egyeb bev6telek k6z6tt kell kimutatni a Szamviteli Tdrv6ny v6ltozisa miatt 2015.-ig a
rendkiviil bevdtelek kdzdtt elsziimolt fejlesa6si tdmogads kapcs6n elhatdrolt, targy6vi
6rt6kcsdkkenessel azonos m6rtdkii visszairiis 6sszeg6t.

2015.6v eFt 2016. 6v eFt

Anyagielleg0 rdfordit6sok megoszl6sa
Termelesi anyag kdltsdg
Giizenergia
Villamos energia
Viz- csatoma
Egydb anyag /irodaszer; szaklap stb
Szemdtszillit6s
Karbantart6s / gep, szoftver stb
Bdrleti dijak / Bolt, eszkoz/
Posta, intemet, telefon
K0nyvelds, k0nyYvizsgela!
Ugyv€d, k0zjegyzii
lgdnybe ven bdrmunka

20l5.dv eFt
94 388

I 2t7
I 813

268
218

z|
I 142

87

633
2270

J

769

2016. dv eFt
80 769
| 974
2 939

380
l7l
229

1488
'14

734
2 2't0

0

3 589

8

Saj rittermel6sri kdszletek 798 1 643

Egy6b bev6telek 6:1 300 eFt 78 584 cFt

Anvasiellesii rdforditisok 105 472 96 717



Egyeb kOltsegek / F-E-Sz-K; stb
Hat6s6gi dijak, illetdkek
Banl ktg
Eladon Aruk Beszerzdsi Ertdke

Biaosit6si dljak, egydb

372
43

1 493
140

405

. Anyagjellegti rdforditiis dsszesen 105 472 96 717

A villamos energia kdltsdg ugresszeni ndveked6sdt a Budapesti Elektromos Miivekkel tdrt6nt
egyezetest kcivet6en, a korribbi 6veke1 drinto 778 eFt iddn elszrimolt k6ltsdg okozza

Az anyagjellegti rdforditdsok dsszege 8 755 eFt kevesebb az elozo dvhez viszonyitva.

2015.6v eFt 2016. dv eFt
Szem6lyi jellegii rifordit6sok

Szem6lyi jelleg( rdfordit6sok megoszldsa
o Teljes munkaid6s bdrkdltsdg
o Reszmunkaidosbdrkdltsdg
. Megveltozott mk. munkavdllal6k bdrkdltsdge
. Feltigyel6 bizottsAgi tagok dijaz6sa
. Egydb szemdlyi jellegii kifizetds
. Betegszabadsag,ldppinzho??4jdrulas
. Ad6menteskozlekeddsikolrscgtdritds
. Cdges telefon koltsege
. Jdvedelmek adoterhei
. Jutalom

2015.6v €Fl
20 695

5 06t
42 81E

2273

802

440

t53
r0 480

0

2016. dv eFt
20 08t

5 5',72

44 972
2 273

100

1098
2E4

l'11

t | '725

't29

Szemdlyi jel legii rdforditiisok 6sszesen 82 722 86 405

A teljes munkaid6ben foglalkoztatottak b6rkdltsdge 614 eFt+al csdkkent nyugdijba vonul6s

6s sajn6latos haliileset mian. Az egy6b szem6lyi juttat6s terh6re elhunyt kotldgdnk temetdsi
kciltsdg6hez 100 eFt-tal j dLrultunk hozz6.

A megvriltozott munkak6pessdgri munkavrlLllal6k bdrk0lts6ge ndvekedett 2 154 eFt-tal, 2016.
6vben a kdtelezo minim6lb6r ndveked6se miatt.

10 f6 jutalomban reszestilt az iskolafiizet csomagok hat6rid6ben val6 elkdszitdse miatti
pdldamutat6 helyt al lasukdrt.

2015. 12.31. eFt 2016.6v eFt
Ert6kcsiikken6si lcirds 4 565

Az drtdkcsdkken6si leiriis a2016. €vi beszerzdsek miatt ndvekedett.

2015.6v. eFt 2016.6v eFt
6b r:ifordit:isok

Behajt6si kdltsdgetaleny
K6resemdnnyel kapcs.

lparfizesiad6
Egyeb illetCkek, 16forditasok
Egydb r6fordit6sok

l0

372

0

5l

702
180

406

I

228
Egydb raforditesok dsszesen 433 I 517

A kdziizemi szol96ltat6k 6lnek a behajt6si kciltseg6talany lehet6sdg6vel, a finansziroziisi okok
miatt kdsedelmesen teljesitett sz6ml6kkal kapcsolatban.
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692
22

630

3r0
446

Q't rr ''l 86 40s

4 477

433 1 517



Kiirtdritdst fizettiink 6ltalunk rakod6s k<izben szAllit6j armfiben okozott k6rdrt.

2015. 6v eFt 2016.6v eFt
IP6nzigp i

2015. dv eFt 2016.6v eFt
Ad6zis el6tti eredm6ny

Az adbzbs el6tti eredmdny negativ eredm6nye 2 I l3 eFt

2015.6v eFt 2016.6v. eFtE
Tirsasigi ad6 levezet6se

A Kft negativ eredmenye miatt tarsasagi ad60. Az ad6zAs el6tti eredmdnyt ndvel6 tdtelndl a
tiirgydvi 6cs. ds az elozo dvek villamos energia kdltsdg 778 eFt. szerepel.

Ad6zis el5tti eredm6ny -2 113
-4 565

Ad6zas el<itti eredmdnl.t niivel6 / tervszerinti dcs, e.6vk 5 343
Ad6alap -l 361

Tarsasdgi ad6 ll0%/

Ad6zott eredm6ny -11 626 -2 l 13

A Trirsas6g ad6zott eredm6nye 2 113 eFt vesztesdg.

C. Trij6koztat6 jellegii kieg6szit6sek
Foslalkoztatisi adatok

fr

Allomrinycsoport Atl.ell.t6tszam/fd Bdrkolts6g eFt Egy6b szem6lyi jutt.
Ugyvezet6 I 4 200 0
Telles munkaid6s l1 15 921
Rdszmunkaidos 5 5 572 0
MMK munkaviillal6k 53 45 062 961

Feltigyel6 bizotts69 J 2 273 0
Szem6lyhez nem k6t. 171
Szoci6lis jellegii jutt 100
Osszesen: 13 73 028 1652

l0

sl 0

-11 626

Ad6fizet6si kiitclczetts6s 0

2015.6v eFt 2016.6v eFt

Megner.ez6s eFt

Ad6zas el6tti eredm6nyt csdkkent6 / tervszerinti 6cs/

0

420



Munkaviszonyban foglalkoztatottak sz6ma 69 fo, ebb6l megv6ltozott munkakdpess6gii
munkav6llal6 53 fo. A megviiltozott munkakdpess6giiek ariinya a munkaviszonyban
foglalkoaatouakhoz viszonyitva 7 5,7 6 %.
Megbiz6si jogviszonyban I fti ilgyvezeto, 6s 3 fij tiszteletdijban rdszesiil6 feliigyel6 bizotts6g.
Az egyeb szemdlyi juttatrisok k6z6tt sziirnolja el a Kft. a jogszabiily szerint.jar6 utaz6si
k<ilts6gt6rit6seket, a sajAt gdpkocsi hivatali haszn6lat66fi fizetefi k6ltsdgt6rit6st (l fo
tizemvezet6 beosa6sri szemdly), valamint a betegszabads6g idej6re elsztiLrnolt juttatdsokat 6s a
ttryp€rz 1/3 k6lts6g6t.
A szem6lyhez nem kdthet6 term6szetbeni juttatdson a c6ges telefon magiinc6hi haszn6lata
miatti ajogszab6lyban eloirt juttatast 6s jaruldkait mutatj uk ki.
Szociritis jellegii juttat6son temet6si k<ilts6g hozzrijriLrulast fizetett a Tiirsasiig.

A REHAB-XVI. Kft-n6l a szerz6ddsben megiillapitott szem6lyi alapbdren 6s a Mt. szerint j6r6
j uttatrlson 6s tiszteletdijon kiviil 129 eFtjutalom 6s 100 eFt szocirllis juttat6st szerepel.

A feli.igyelo bizottsiig tagjai:

Elndk:

Tagok:

Budapest, 201 7. m6rcius 3 l.

Antal6czi Csaba
I 165 Budapest, Nyilvesszo u. 36.
Vajda Zoltan Tamas
I I 6l Budapest, Hifusfa u.47.
Zenkai Pdterrd
I l6l Budapest, KSrvasirt sor 29.
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FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

A REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg:iltat6 Nonprofit Kft. tulajdonos:inak

V6lem6ny

Elv6geztem a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. ("a Tirsasrig") 2016. 6vi
egyszenisitett 6ves besz6mol6jrinak kdnyvvizs96latdt, amely egyszenisitett dves besz6mo16 a 2016.
december 3l-i fordul6napra kdszitett mdrlegbtil - melyben az eszkcizdk ds forriisok egyez6

v6g<isszege 108 562 E Ft, az ad6zott eredm6ny 2 113 E Ft vesztes6g -, 6s az ugyanezen idoponttal
vdgzodb iizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a sziimviteli politika jelent<is

elemeinek 6sszefoglalds6t is tartalmaz6 kieg6sz(t6 mell6kletb6l 611.

V6lemdnyem szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves beszilmol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad a
Trirsas6g 2016. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzetdr6l, valamint az ezen

id6ponttal vdgz6do iizleti dvre vonatkoz6 j6vedelmi helyzet6r6l a Magyarorsziigon hat6lyos, a

sziimvitelrol sz6l6 2000. dvi C. tdrv6nnyel dsszhangban (a tovribbiakban: ,,sziimviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

K<inywizsgdlatomat a Magyar Nemzeti Kdnywvizsg6lati Standardokkal dsszhangban es a

kdnywizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorszagon hat6lyos - t6rv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjrin

hajtottam vbgre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felelSssdgem b6vebb leir6s6t jelentdsem .,A

kdnlwvizsg6l6 egyszenisitett dves besz6mol6 kdnywvizsg6lat66rt val6 felel6ssdge" szakasza

tdrtalmazza.

Az egyszelisitett 6ves besz6mol6 6ltalam v6gzett kdnywi zsgllatira vonatkoz6, Magyarorszdgon

hat6lyos etikai kdvetelm6nyeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a T6rsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai

kdvetelmdnyekkel dsszhangban eleget tettem egydb etikai felel<iss6geimnek is.

Meggyozoddsem, hogy az riltalam megszerzett kdnyrruizsgilati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6

alapot nyijt v6lem6nyemhez.

A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszimo166rt

A vezet6s felelos az egyszenisitett dves besziiLrnol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel <isszhangban tdrt6no

6s a val6s bemutatiis k6vetelmdnydnek megfele16 elk6szit6sd6(, valamint az olyan belso kontrolldrt,

amelyet a vezetds sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetovd v6ljon az akrir csal6sb6l, akAr hibr{b6l

eredo ldnyeges hib6s 6llit6st6l mentes egyszerusitett 6ves beszrimol6 elk6szit6se.

Az egyszelisitett dves beszimot6 elkdszit6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt, hogy felmdrje a

Trirsaiignak a v6llalkoz6s folytat6srlra val6 k6pessdg6t es az adott helyzetnek megfeleloen

kdzzdtelye a v6llalkoz6s foll.tat6siival kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a

v6llalkoi6s folytatasanak elv6n alaput6 sz6mvitel egyszenisitett dves besz6mol6ban val6

alkalmaziisii6rt, azt az esetet kiv6ve, ha a vezet6snek szrind6k5ban ell megsziintetni a T:irsas6got



vagy besztintetni az izletszert tev6kenys6get, vagy amikor ezen kiviil nem rill el6tte m6s rerilis
lehet6sdg.

A ktinyvvizsg{16 egyszeriisitett 6ves beszimoki kiinyvvizsgilat{6rt vaki felel6ss6ge

A kdnywizsgdlat sor6n cdlom kello bizonyossrigot szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett 6ves

besziimol6 egdsze nem tartalmaz ak6r csakisb6[, ak6r hibrib6l ered6 l6nyeges hib6s rillit6st, valamint
az, hogy ennek alapj6n a v6lern6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen konywvizsgril6i jelent6st bocsdssak ki.
A kello bizonyossiig magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
K<inyvvizsgrllati Standardokkal 6sszhangban elvegzett kdnywizsg6lat mindig felt6{a az egy6bk6nt
l6tezci ldnyeges hibris rillitrist. A hib6s 6llitisok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l. 6s ldnyegesnek

minosiilnek, ha dsszeni lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen

befolydsolhatj6k a felhaszniiLl6k adott egyszenisitett dves besziimol6 alapjrin meghozott gazdasagi

d<int6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elv6gzdsre kertil<i

konl,wizsg6latnak a r6szek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok
fenn a k<inyvvizsg6lat eg6sze sor5n. Emellett:

- Azonositom ds felbecsiilcim az egyszertisitett 6ves besziimol6 ak6r csal6sb6l, akrir

hib6b6l ered6 ldnyeges hibils iillit6sainak kockdzatait, az ezei kockiizatok kezeldsdre

alkalmas kdnyrwizsg6lati eljar6sokat alakitok ki 6s hajtok vdgre, valamint v6lem6nyem

megalapoz6s6hoz elegend6 6s megfelel<i k<inlwvizsgiilati bizonyitdkot szerzek. A
csalisb6l ered6 l6nyeges hibris 6llitris fel nem tiir6s6nak kockiizata nagyobb. mint a

hib6b6l eredSd, mivel a csaliis magiiban foglalhat 6sszejiitsziist, hamisitdst, sz6ndekos

kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat. vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t;

- Megismerem a kcinywizsgrilat szempontj6b6l relev6ns belso kontrollt annak drdekdben.

hogy olyan kcinyvvizsgdlati eljardsokat tervezzek meg, amelyek M adott ktiriilmdnyek
k<izritt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a T6rsas6g bels6 kontroluiinak hat6konys6g6ra

vonatkoz6an v61em6nyt nyilvanitsak.

- Ert6kelem a vezetds riltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelelosdgdt ds a vezetds

6ltal keszitett sziimviteli becsldsek ds kapcsol6d6 k6zzdt6telek dsszenisdgdt.

- K6vetkeztet6st vonok [e arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszdr6l a viillalkoziis

foly4atiis6nak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazisa, valamint a me5szerzett

kdnyvvizsgrilati bizonyit6k alapjan an6l, hogy fenniill-e l6nyeges bizonytalansiiLg olyan

esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel a

Tiirsasdg viillalkozds fblytatiisSra val6 k6pess6gdt illetoen. Amennyiben azt a

kdvetkeztetest vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g All fenn, fliggetlen

kdnyvvizsgdl6i jelentdsemben fel kell hivnom a iigyelmet az egyszeriisitett dves

besz6mol6ban ldvo kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre. vagy ha a kdzzdt6telek e tekintetben nem

megf'eleloek, min6sitenem kell vdlemdnyemet. Kdvetkeztetdseim a fiiggetlen

k<inywvizsg6l6i jelent6sem d6tumriig megszerzett konywizsgrilati bizonltekon
alapulnak. Jdvobeli esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjdk azt, hogy a T6rsasag

nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

- Ertdkelem az egyszertsitett dves beszilmol6 6tfog6 prezent6l6siit, fel6pit6s6t 6s

taftalm6t, bele6rtve a kiegdszit6 melldkletben tett k6zzdt6teleket, valamint drt6kelem azt

is, hogy az egyszenisitett dves besz6mol6ban teljesiil-e az alap]ul szolg6l6 tigyletek 6s

esem6nyek val6s bemutat6sa.



Kommunikiilom az irdnlt6ssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a
kcinyvvizsgdlat tervezetl hat6k<ir6t ds iitemez6sdt. a kdnyvvizsg6lat jelent6s megiillapitrisait.
beledrtve a T6rsasrlg 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k<inyvvizsgiilatom soriin iiltalam
azonositott jelentos hiiinyossegait is.

Budapest, 2017. m6rcius 3 L

Ktriiy Z anna

kamarai tag yvvizsgril6
I102 . Budapest, K6r6si Csoma S., rit 2.

kamarai tags6gi szinn: 007264

b0,b
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Dr. Csomor Ervin T6rgy: Kdrelem

Alpolgrirmester Ur rdszdre

Tisztelt Alpolgrirmester Ur!

A 2017. 6vi minimrilbdr 6s garantdlt minim6lb6r emelked6se a Kft. sz6m6ra 7.857 eFt <isszegri

tcibbletkdltsdget jelent (mell6kelt szrlmit6s), ez6rt k6rem, hogy az ehhez sztiksdges f'edezetet

tdmogatris formdj6ban biztositani sziveskedjen!

Budapest, 2017. aprilis 24.

Kdszonettel

"il,i''*"'ff ilJi*l'ff i11'* 

-

Sikl6si Attila
REHAB-XVI. Nonprofit Kft.
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