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Kdsztilt a 2017. mrijus 17. napj6n tartand6 k6pvisel6-testtileti iildsre.
K6szitette: dr. Hajducsek-Ldposi Enik6 gazddlkodrisi tigyosztrilyvezeto

Tirgy:

Javaslat

a

Sashalmi Piac

Kft.

6vrol kdszitett 6ves

201

6. iizleti

beszrimol6jdnak

ellbgad6siira

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!

Budapest Fovdros XVI. keriilet Onkorm6nyzata 100 o%-os tulajdonosi joggal rendelkezik a
Sashalmi Piac Ingatlanfej lesztri, Beruhdzo ds Uzemelteto Kft.-ben (Cg.: 0l-09-916352,
szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1., k6pviseli: Kozma Viktor, tov6bbiakban:
Tdrsasiig). A Ptk. (2013. dvi V. tcirvdny) 3:109. $ (2) bekezddse alapjan a gazdasigi tarsasrig
legfobb szerv6nek hat6skdr6be tartozik a sziimviteli tdrvdny szerinti beszrimol6 j6v6hagy6sa
6s a nyeres6g felosztiis6r6l val6 d<intds.

A szAmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrvdny (tovribbiakban: sziimviteli torvdny)

153-154. $-a

a kettos kdnyvvitelt vezeto, c6gjegyzdkbe bejegyzett viillalkozisok 6ves
besziimol6jiinak letdtbe helyez6s6rol. valamint a krizz6tdteli kotelezettsdgrol. Ez alapj6n a
kcinywizsgril6i jelentdssel. ds a tulajdonosi j6v6hagydssal egyiltt kell az 6ves besz6mol6t az
adott tizleti dv m6rlegfordul6napjat kdveto tit<idik h6nap utols6 napj6ig letdtbe helyezni.
Tovribb6 minden kettos kdnyvvitelt vezeto vrillalkoz6 kdteles az dves besz6mol6t, illetve az
egyszenisiteft dves besz6mol6t, kotelez6 kdnyvvizsg6lat eset6n a kdnywvizsg6[6i jelentdssel
egyiitt kozz6tenni.
rendelkezik

A

5l

301 ezer Ft m6rleg loosszeggel
es 4 216 ezer Ft ad6zott eredmdnnyel, mely az eloterjeszt6s l. sz6mi melldklet6t kdpezi. A
m6rleg- 6s eredm6ny-kimutat6s adatainak rdszletes bemutatdsa a 2. szAmt mell6kletben
tal.ilhat6.
T6rsasiig elk6szitette 2016. dvi sziimviteli beszrimol6jrit

A T6rsasrlg kdnywizsg6l6ja meg6llapitotta, hogy az dves besz6mol6 a sz6mviteli tdrv6nyben
lbglaltak ds a Magyarorsz6gon elfogadott Altaldnos sz6mviteli elvek szerint k6sztilt, a
T6rsasdg vagyoni, p6nzi1gyi is jdvedelmi helyzet6rol megbizhat6 val6s kdpet ad. (3. sz.
mell6klet)

A

Feltigyelo Bizotts6g dont6sdrol sz6l6 jegyz6kcinyvkivonatot

47.

el6terjeszt6s

4.

sz

mell6klete tartalmazza.

A Kdpviselo-testtletnek nem csak

kell hatarozatot hoznia, hanem
els<isorban arr6l, miszerint elfogadja, hogy a T6rsas6g ad6zott eredm6nye amely a 2016.
dvben 4 216 E Ft volt - az Eredm6nltartaldkba keriiljdn 6tvezet6sre.
a besz6mol6 elfogadisrir6l

2017. 6vi iizleti terv elfogad6sar6l sz6l6 eloterjesztdsben m6r jeleztiik, hogy idei dvben
tervezziik a kordbbi 6vek felhalmozoft eredm6nydt osztal6kkdnt kivenni. Az osztaldk

A

2

kifizetds6t megel6z6en vizsg6lnunk kell a sziimviteli el6ir6sok szerinti osztal6kfizetdsi korl6t
maximumdt, amely az al6bbiak szerint alakul:
Az osztal6k kifizet6s6n6l egyr6szt vizsg6lni kell az osztal6k foniisiit, illetve figyelni kell a
konig6lt sajAt toke 6s a jegyzett toke viszony6t, mivel osztaldkot csak addig szabad fizetni,
ameddig a konig6lt sajrit t6ke nem csdkken a jegyzett t6ke al6.
Adatok a m6rlegb<il ezer Ft-ban
35.566
SajAt
I0.500
Jegyzett
Eredmdnl.tartal6k: 20.850
0
Lekdtott
Ertdkel6si
0
Ad6zottEredmdny: 4.216
A maxim6lisan kifi zetheto osztaldk:
Osztal6kfizet6s forr6sa = az adozotl eredmdnnyel kiegdszitett eredmdnlartal6k:
20.850+4.216 - 25.066
Korrig6lt saj rit t6ke saj6t tokeJek<itott tartal6k - pozitiv 6rtdkel6si tartal6k
35.566-0-0:35.566
V6gtil meg kell n6zniink, hogy a koruigiilt saj6t t6ke mennyivel nagyobb, mint ajegyzeft toke:
35.s66-10.s00:25.066
A sz6mitiisok alapj6n a kett6s korliitot vizsgdlva 25.066 eFt osztal6k fizetheto ki maximum,
azonban a sziimit6s elv6gz6s6t k<ivet6en az osztal|k tervezett dsszegdnek meg6llapitiisakor
vizsgiilnunk kellett a vagyon osszetdtel6t, valamint egyeztettiink az tgyvezetovel is, hogy a
T5rsas6g jciv6beni likviditasat 6s gazddlkodris6t ne veszdlyeztessiik.
ElSterjesztok6nt 15 milli6 Ft osztaldk kifizet6sdre teszek javaslatot, amelyr6l azonban a
Kdpvisel6-testi.iletnek a tulajdonosi dcintdst javaslom akkor meghozni, ha a Feli.iLgyelo
Bizottsrlg az tgyvezet6 javaslata alapjiin hatilroz an6l, hogy ezen dsszeg milyen beruhriziisok
fedezet6iil szolg6ljon. Ekkor a K6pviselo-testi.il el az osztalek kifizet6sr6l sz6l6 hatrirozattal
egyidejtileg tud ddnteni annak felhaszniiLis6r6l is.

t6ke:
t6ke:

tartaldk:
tartal6k:

:

a Tisztelt Kdpviselotestiiletet, hogy az

eloterjesztdsben foglaltakat valamint, a
Sashalmi Piac Kft. 2016. dvi beszrimol6jdt megt6rgyalni 6s elfogadni sziveskedjen!

Kdrem

Hatrirozati javaslat I.:

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselotestiilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja elfogadja, hogy a
Sashalmi Piac Ingatlanfej leszt6, Beruh6z6 6s Uzemelteto Kft.
(Cg.: 01-09-916352, szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1.,
kdpviseli: Kozma Viktor) 2016. dvi 4 216 E Ft-os ad6zott
eredmdnye 6tvezet6sre kertiljon az Eredmdnltartal6kba.
Hatririd6: 2017. m6jus 20.
Felel5s: Kovrlcs P6ter polgrirmester
(elfogaddsa egyszerr-i sz6tobbsdget igdnyet)

Hat6rozati javaslat II.:

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselotestiilete, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja, a Sashalmi Piac
Ingatlanfej leszto, Beruhiz6 6s Uzemelteto Kft. 1Cg.: 0l-09916352, szdkhelye: 1163 Budapest, Sashalmi t6r 1., kdpviseli:
Kozma Viktor) 2016. ivi egyszeriisitett 6ves besz6mol6jat -

)

figyelembe vdve

a

kdnyvvizsg6l6i jelentdst 6s

Bizottsrig ezzel kapcsolatos v6lemdnydt

a Kft.

-

a

Feliigyelo

elfogadja.

iigyvezeto igazgatojitt, hogy a hatiilyos
jogszabrityok rendelkez6si alapjan gondoskodjon a cdgbir6s6gi

Felk6ri

let6tbe helyezdsr6l, valamint a kozz6t6telr6l.

Hatdrid6: 2017. mdjus 3 L
Felelos: Koviics Pdter polg6rmester
(elfogad6sa az SzMSz 18. $ (2) bek.
min6sitett sz6tcibbs6get igdnyel)

m/ pontja 6rtelm6ben

Budapest, 2017. mrijus 5.

h

(

Kov6cs P6ter
polg6rmester
LA

(

)

S

Jegyzo

T:irgx-alja: Gazdasigi

6s P6nziig-vi Bizotts:ig

Mell6kletek:
1. sz. Sashalmi Piac Kft. egyszenisitett 6ves beszrimol6ja
2. sz. Kiegdszito mell6klet a Sashalmi Piac Kft.2016. dvi egyszeriisitett 6ves
beszrimol6jrihoz
3. sz. Kdnywizsg6l6i jelent6s
4. sz. Feliigyel6bizottsdgi hatarozatok

151^,--.^

"Sashalmi Piac" fn gatlanfejleszt6
Uzemeltet6 Korl 5tolt Felel6ss
(Nyilv6ntartdsi szdm : 01-09-91 6352, Ad

"".J,A

e,:/

-4^-

f

zo es
6s
772230-2-42 )
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Kdszi]lt: 2017. mdjus 04. (14:17:48)

A cdgnyilv6noss6gr6l, a bir6s69i c6gell5r6sr6l 6s a v6gelszSmolisr6l sz6l6 2006- 6vi V. t6rv6ny 18. 5 (6) bekezd6se
6rtelm6ben az eredeti p6ldiiny me96rz6si idejei 2027. mejus 10.

I

A besz6molo az Igazs6giigyi MinisztArium C6ginform6ci6s 6s az Elektronikus C6geljiiriisban Kdzrem(kaid6
Szolgelata (lM Csz) online besz5mo16 k6szit6 p.ogramjiival, a bekiild6 6ltal megadott adatok alapj6n ker0lt
el6iillitSsra. Az IM Csz a kiizzdtett adatok megbizhat6siigd6rt, val6segtartalmS6rt, jogszerfis6g66rt felel6ss6get

nem vdllal.
1 / 5 oldal

Kaizz6tev6 c69 adatai:

"Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 6s iizemeltet6 Korlatolt Felel6ss6gii Tiirsas5g

Nyilv,ntaftesi sz'mi 01-09-916352
Ad6szem:
Szdkhely: MagyarorszSg, 1163 Budapest Sashalmi t6r 1.
Els6 l6tesit6 okirat kelte: 2009. m6rcius 12.

U?12230-2-42

KSH sz4m: 14712230-6832-113-01

A vonatkoz6 id6szak; 2016. janudr 01, - 2016. december 31.
A beadv'ny a sz'mvitelr6l szdl6 2OOO. 6vi C. tiiNeny alapjbn kertilt iisszeAllitasra.

Benytjt's oka: Altaldnos 0zleti dvet z516
Besze mob Apusa : Egyszetiisilett 6ves beszdm016

Konyvvezet€s m6dja.' kettds k6nyvvitelt vezet5
A c4g kiinywizsgalatra k'telezett-e: lgen
El6z6 Azleti 6v adatai: Az Sztv. szerinti osszehasonlithatdsiig biztositott.
Lezart tzleti 6v(ek) mddositasa: Nem
Beadv6ny rdszei

!

mdrleg (Sztv. szerinti, "A" v;ltozat; sz6vege: magyar)

leredmenykimutatds (0sszkoltseg el.l516ssal; szovege: magyar)

I kiegeszit6 mell6klet (szaivege: magyar)
I ad6zott eredmdny felhaszndl5s6ra vonatkoz6 hatdrozat (hat6rozat szdma: 11111; sz6vege: magyar)
I fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6s (szovege: magyar)
xitnyvel6
Kiinywizsg5l6
Kalocsain6 szalai cabriella
Lakcim: Magyarorszitg, 1165 Budapest Kot6f6k utca 14.
Regisztrici6s szema : 753627

Ki16ly Zsuzsa[na
Lakcim: Magyarorsziig, 1102 Budapest K6rdsi Csoma S6ndor
utca 2.
Reg i sztreci 6s sz1 m a :

o

07

264

Nyilvanoss5gra hozatallal kapcsolatos egy6b informiici6k

Bek0ld6

A v6llalkoz6, illetve az anyaviillalat sz6khely€n minden

Kalocsaln6 szalai cabriella
Lakcim: Magyarorszeg,

fl62

Budapest K0t6f6k utca 14

Ad6azonosit6 : 8360092869
Bekald6 szemdly kepviseleti minbsage:
Megbizds alapjirn elj616 kiinywizsg616, kiinyvel6

drdekelt reszere biztositiisra keriilt, tovdbb6 lehet6v6 lett
t6ve, hogy a116l minden 6rdekelt teljes vagy r6szleges
mSsolatot k6szithessen.

A sz6mvitcl16l sz6l6 2O00. 6vi c. ttirv6nyben meghatiro2ott nagysigot je126 mutat66rt6k

Tergy6vi

Tiirgy6vet

iizleti
6vben

meqel6z6 0zleti
6vben

me9el6z6 r.izleti 6vben

7

7

B

Uzleti 6vben 6tlagosan foglalkoztatottak szSma

T6rgy6vet k6t €wel

K6szailt: 2017. mdjus 04. (L4i77.48)
a cdgnyilviinossSgi6l, a bir6s6gi c69elj6r6sr6l 6s a v6gelszSmolSsr6l sz6l6 2006. 6vi V. tairv6ny 18. S (6) bekezd6se
6rtelm6ben az eredeti p6ldSny meg6z6si idejei 2027. m6jus 10.

I

A besz6mot6 az Igazsilgiigyi Miniszt6rium C6ginformSci6s ds az Elektronikus C6geljiiriisban K6zremUkttd6
Szotg6tata (IM Csz) online beszSmo16 kdszit6 programj6val, a bekilld6 5ltal megadott adatok alapjdn kerult
e166 itasrd. Az tM Csz a kiizz6tett adatok megbizhat6siig6irt, val6$gtartalm56rt, jogszer0seg66rt felel6sseget

nem vSllal.

2 I 5 oldal

Aliiiriisra ainiill6an jogosult:
Elfogades id1pontja. 2017. m5jus 10.

A besz6mold a vonatkoz6 logszab6lyi rendelkezdseknek megfelel6en kerilt dsszedllitdsra, tov6bbi a beszSmol6 a
gazdiilkod6 mUkod6sd16l, vagyoni, pdnzrigyi 6s jtivedelmi helyzetd16l megbizhat6 6s val6s osszek6pet ad a gazddlkodo
vagyon616l, annak dsszetdtel616l (eszkozerrdl 6s forrdsairol), penzugyr helyzet616l es tev6kenysege eredm6nyd16l.

Kozma Viktor
Lakcim: Nagyarorczdg, 1161 Budapest Eperjesi utca 17.
Ad 6azo no sitd

:

84 18424 f7 6

l@-4e-a
Kozma Viktor
,,

SASHALMI PIAC" KFT
I I63 Bp., Sashahni 16r l.
Adbsz.irln: I 47 I 22 J0-242

CIB:

10702301 4881 2500-5 I I 00005

Klszultt 2017. mdjus 04. (l4i17t4B)

A c6gnyilv6nossig16l, a bir6sdgi c6geljiir6sr6l 6s a v6gelsz6mol6sr6l sz6l6 2006. 6vi V. t0rv6ny 18. 5 (6) bekezd6se

6rtelm6ben az eredeti p6ld5ny meg6rz6si idejet 2027. miijus 10.

I

A besz6mol6 az Igazsiigiigyi Miniszt6rium c6ginform6ci6s 6s az Elektronikus C6gelj6r6sban K6zremrikiid6

Szolgilata (IM Csz) online besziimol6 keszit6 programjSval, a bek0ld6 dltal megadott adatok alapjSn kerrilt
e166llitdsra, Az IM csz a kozzetett adatok megbizhatos6g66rt, val6s6gtartalm66rt, jogszer0s6966rt felel6ss6get
nem v;llal.

3 / 5 oldal

A ceg elnevezese: "Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhez6 6s Uzemeltet6 Korldtolt Felel6ss6gr:i
Titrsasiig
Ny i lvAntartesi sz6 m a :

O

1

-09-9 163 52

Addsziima : 147 12230-2-42

sorsaim
001

002
003
004
005.

El6E6

t3

Il. Tiirgyi eszkOzok
III. Befektetett p6nz09yi bszktztik
B. Forg6eszkdzaik

I. K6szletek
II. Kdvetel6sek
I II. Ert6kpapirok

Eszkdzdk (aktivdk) osszesen

ot7

III. T6ketarta16k

018
019
020

IV. Eredm6nytartalek
V. Lekot6tt tartal6k
Vl. Ertekel6si tartalek
Vll, Ad6zott eredmdny
E. Celtartal6kok
F, Kdtelezettsegek
I. H6trasorolt kotelezettsegek

3.

024
025.

II. Hosszri lejiirato kaitelezetts€gek
III. Rdvid lej6rat[ kdtelezettsegek

026
027

0

13 191

13 015

0

0

33 t74

36 896

717

0

31 350

I. Jegyzett t6ke
U. legyzett, de m6g be nem flzetett t6ke

o22

G. Passziv id6beli elhat6ro16sok

.

028.

Azbti

Fo116sok (passziv6k) tisszesen
v adatai: Az Sztv. szerinti dsszehasonl.

** Lezert Azleti 6v(ek) midositesa: Nem

13 015

76

10 735
13 746
8 576
257
46 698

015
016

o2t

ezer

T6rgyevi adabk

267

For16sok (passziv6k)

ffi

|,.€zirt iireti e\r(ek)i€
\ronatkoEo

r6do6ft6sok *x

I. ImmateriSlis javak

012

02

aireti 6v adatai

Eszkdz6k (aktiv6k)
A. Befektetett eszkdzdk

1V. P6nzeszk0zOk
C. Aktiv id6beli elhatiiroldsok

ot4

:

2016. janudr 01. - 2015. december 31. id6szakra vonatkoz6
Aftal6nos uzleti evet zd16 Egyszeriisitett 6ves besz6molo
MERLEGE, Sztv. sze.inti "A" vAltozattal

008.
009.
010
011.
013.

znem: HUF

Pdnzegysdg

T€tebor *€v€zese

006.
007.

Pdn

9195
16 765
10 936

1390
51 301

35 566

10 500

10 500

0

0

0

0

13 718

20 8s0

0

0

0

0

7 132

4 276

0

0

6 642

9 443

0

0

1724

1 519

4 914

? 924

B 706

46 698

-

6 292
51 301

9 biztositott-

Kdszrilt: 2017. miijus 04. (l4t77t4S)
A c69nyilv6noss69r6l, a bir6siigi c6geljiirdsr6l 6s a v6gelsziimoliisr6l sz6l6 2006. 6vi V. tOrv6ny 18.

€rtelmdben az eredeti p6ld5ny meg6rzesi ideje: 2027, miijus 10.

I

(6) bekezd6se

A besziimol6 az IgazsiigUgyi Miniszt6rium C6ginformiici6s 6s az Elektronikus C€geljiirasban KitzremokOd6
Szolg6lata (IM Csz) online besziimo16 kdszit6 programjdval, a bekiild6 iiltal megadott adatok alapjiin ker0lt
el6dllitdsra, Az IM Csz a kdzz6tett adatok megbizhat6s6g66rt, val6siigtartalm6€rt, jogszer0s6966rt felelSss6get

nem viillal.
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A ceg elnevezdse: ''Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhii26 ds 0zemeltet6 Korldtolt Felel6ss6q

Pinznem:

T5rsasSg

Nyilv, ntart,si sz,ma : 0 1 -09-9 16352
AddszAma: 147 1 2230-2-42
2016. januiir 01. - 2016. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altal6nos ozletr evet z516 Egyszer[isitett 6ves beszimo16
EREDMfNYKIMUTATASA, Sztv. szeranti "A" vdltozanal

sor=5m

Tetdsor drEt/ez6se

El6z6

iideti 6v adatai

*

I.

004
005
006
007
008

lV. Anyagjellegfi riiforditesok
V. Szemelyi jellegij rSforditSsok

009.

Ert6kesit6s netto erbev6tele

rcnatkozo

E9y6b bev6telek

T6ryy6ri adabk
61 100

0

0

3 945

3 498
36 274

30 586
1B 587

VL Ertdkcsokkenesi leir6s

19 523
2 938

4 894
976
7 285

VU. Eqy6b r6forditiisok
A. Uzemi (rlzleti) tev6kenysdg eredm6nye

VIII. P6nz0gyi mUveletek bevdtelei

010
IX. Pdnziigyi mUveletek riifordititsai
011
B. P6nzrigyi miiveletek eredm6nye
012
C. Ad6zds el6tti eredmeny
013
x. Ad6fizet6si kdtelezefts6g
014
D. Ad6zott eredm€ny
* H6z6 azleti 6v adatai: Az Sztu. szeinti 1sszehasonlitha
** Lezert tuleti 6v(ek) m6dosit6sa: Nem

*

58 383

U. Aktiviilt saj6t teljesitmanyek 6rt6ke

IIL

P6nzegysdg: ezer

Lez5rt iideri e\r(d<)re
m6dositSsok

001.
002.
003.

1305
4 558
19

222

I
-1

9b

tot.

0

9

222

10

507

4 568

375

352

132

-

4 216

Kesziilt: 2017. miijus 04. (14:17:48)

A cdgnyilv5nossdgr6l, a bir6sdga c69elj6rdsr6l 6s a v6gelsz6mol5sr6l sz6l6 2006. 6vi V. tiirveny 18. 5 (6) bekezd6se

6rtelm6ben az eredeti pdld5ny me96rz6si ideje: 2027, miijus 10.

I

A besz6mol6 az Igazsag0gyi Miniszt6rium C6ginformAci6s 6s az Elektronikus Cegeljiir;sban Kirzremfikiid6
Szolg6lara (IM csz) online besz6mo16 kdszitd programj6val, a bekiild6 6ltal megadott adatok alapjiin kerailt
el6iillitasra. Az IM Csz a kozzdtett adatok megbizhat6sdg66rt. val6s6gtartalm66rt, jogszer0s6966rt felel6ss6get

nem v5llal.
5 / 5 oldal

HUF

,),.

,,Sashalmi Piac"
Ingatlanfej leszt6 Beruh6z6 ds Uzemeltet6
KorlAtolt Felel6ss6g[ Trirsasrig

sashalmi
a

/r,tao

Kieg6szit6 mell6klet
A,,Sashalmi Piac" Kft.
2016 evi tev6kenys6g6r6l

tt

Budapest, 2017. m6rcius 31.

lLtE
Kozma Villor
Uglwezet6 ig.

-t*}..,.. ".-, ia L.(*S

F'

b sashalmi
lid

Atlalinos r6sz

A vrillalkoziis bemutatdsa:

A V6llalkozis elnevezise: "Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruhriz6
Kortitolt felel6ss6gri Tdrsasrig

6s

Uzemeltet6

MtiLkitd6si formrija: Korlatolt Felel6ssdgri Trirsasag
Ldtesit6 okirat kelte: 2009. mrircius 12.
Tagok: Budapest, F6vriros XVI. Keriileti Onkorm:inyzat
I 163 Budapest, Havashalom u.43.
F<i

tevdkenysdgi kdre: Ingatlankezelds

Ad6szirma: 1 47 1 223 0 -2 42
C6 gi egyzdkszi.rn a:0 1 -09 -9 1 63 52
Cdg statisaikai szamjele: I 47 12230-6832-1 13-01
C6g szdkhelye: I 163 Budapest Sashalmi t6r I .
C6g jegyzetl t6k6je: 10.500.000,tizrnillii gf5zirzs2gl
^?^?

forinl

Kdpviseletre jogosult: Kozrna Viktor Ugyvezet<i an.: (&.Pal6nkay Val6ria)
K6pviselet m6dj a: Onrill6
Lakcim: I 16l Budapesl Eperjesi u. 17.
Kdnyvel<i adata: Linerir Szolgriltat6 Kft
I 165 Budapest Veres P6ter u.158
Cdgt e gy zdkszi"lart:0 1 -0 6 - 1 62 17 9

K6nyvel6s6rt, besz6mol6 dsszerillitrisri6rt felel6s szemdly:
Kalocsaind Szalai Gabriella (an.:Tombor Mri.ria)
Regisztnlci6s sz[rn: I 53627

Kdnywizsgrilat6rt felel6s adatai: Kirily Zsuzsanna
I 102 Budapest, K6r6si Csoma S. tt 2. l/11.
Kamarai nyilvrintart6si szim: 007264
Kdnywizsgdlati dij: 350.000,- /dv
Feltigyel6 bizoft s6gi tagok
2015.01.01+61:
Dr.Csomor Ervin (an: Izer Miiria) (Tiszteletdij: 75.800,- /h6)
Szatmary Lriszl6 (an: Koml6s Mriria) (Tisaeletdij: 56.800,- /tr6)
Dr. Seb6k Lriszl6 (an: T6th Mriria) (Tisaeletdij: 56.800,- /h6)

A "Sashalmi Piac' Kft.-t Budapest F5varos XVI_ keruleti Onkorm6nyzata alapitotta

2009.
marcius 12. napjen. A T6rsas6g egyszem6lyes tulajdonosa Budapest F6v6ros XVl. ker0let
2

F'
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Onkormdnyzata. A Cegbir6sdgn6l 2009. mdrcius 26-6n kerUlt a T6rsas5g bejegyz6sre. A
tulajdonos dont6se alapj5n a XVl. Keruleti Varosfejlesz6 Kft. (tov6bbiakban V6rosfejleszt6
Kft.) 2013. m6jus 31-i bejegyz6ssel beolvadt a jogut6d Sashalmi Piac Kft-be.

A

Tdrsasdg feladata az alapilo OnkormSnyzat tulajdon5ban 6116, de a Tdrsas6g
irzemeltet6s6ben l6v6 Sashalmi Paacra kiterjed6 teljes k6rU 0zemeltet6i tev6kenys6g

ell6t6sa.

A SZAMVITELI POLITIKA

al

Altal5nosinformici6k

A T6rsas5g konweit 6s nyilvantartasait a szamvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny el6lr6sainak
megfelel6en, egyszeriisltett 6ves beszdmol6 k6szit6sere 6s kOnywezet6si k6telezetts6g6re
vonatkoz6 el6lr6sok alapjan vezeti.
A besz6mol6 k6szit6s6nek hat6rideje a tdrgy6vet kovet6 6v mSrcius 31-e.
A T6rsas5g a beszimol6 r6szet k6pez6 medeget az A" vAltozali egyszertsitett m6rlegs6ma
szerint dllitja 6ssze. Az eredm6nykimutat6st 6sszkdltseg-elj6rassal kesziti.
Az 6ves besz6mol6 adatai

b/

-

a megiegyzett kiv6telekt6l eltekintve

-

ezer forintban 6rtend6k

A sz6mviteli politika f6bb elemei

A Tdrsasdg a szdmviteli t6rv6ny 6s a tev6kenys6g6re vonatkoz6 egyeb jogszabdlyi el6kisok
szerint v6gzi tev6kenyseget.

A Tarsasag a szemviteli tdrv6nnyel 6sszhangban kialakftotta a pr6nzkezel6si, lett5roz5si, eszkoz
6s fon5s 6rt6kel6si szab5lyzat6t.

T6rsasSg rdgzltette sz6mviteli politik6jaban, hogy a v6llalkozas folytat6sanak elv6b6l
kiindulva biztositani kell a sz6mviteli alapelvek 6rvenyesUl6s6t.

A

Az immateridlis javak eset6ben a Tersasag a szellemi term6kek kdz6tt tartja nyilv5n a
tulajdon5ban l6v6 szoftvereket, az ad6tOrveny, illetve a hasznos 6lettartam szerint
meghat6rozott line6ris 6rt6kcs6kken6ssel csokkenteft 6rtAken.
A tev6kenys6get tart6san szolg6l6 immateri6lis javak 6rt6kcsOkken6si kulcsai.
Vagyoni
66v
2 6v
Szellemi

.
.

6(6k[jogok:
term6kek:

tekintet6ben a vds6rott eszkozoket a T6rsas6g az 6rt6kcs0kken6ssel
beszerz6si
6rteken tartja nyilvdn.
csokkentett
A tev6kenysaget tart6san szolgdl6 gepek, berendez6sek, felszerel6sek alkalmazoft leirdsi
kulcsai:

A tdrgyi eszkozok

3
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Egy6b g6pek, berendez6sek:
Egy6b Uzleti berendez6s 6s eszkOz, j6l6ti eszkdz
Szdmltdstechnikai berendez6s6sfelszerel6s:

14,50/o

14,5%
33o/o

beszerz6si ert6k alatti l5rgyi eszkozoket a Tdrsasdg a
rendeltet6sszer[ hasznelatba-vetelkor (aktiv5l6skor) egy dsszegben terv szerinti

Az egyedileg 100.000,- Ft
6rt6kcsokken6ssel sz6molja el.

A k6szletek 6rt6kel6s6nek alapja a v6sdrolt k6szletekn6l 6s anyagokndl a t6nyleges beszerz6si
Ar.

A jelent6s osszeg(, a megblzhat6 6s val6s k6pet tEnylegesen befolydsol6 hiba m6rt6k6nek
meg6llapit6s6ndl a tdrv6nyben ekiirt m6rt6ket alkalmaza a T6rsas6g.
Az 6rt6kveszt6sek elsz6molSsakor 6s visszairSsakor az eredeti bekerUl6si ert6k 20%-6t
meghalad6 elt6r6st tekinti l6nyegesnek a T6rsas6g.

VAGYONI PENZUGY HELYZET ES

lIxvIoIrAS

Gazd6lkodisi mutat6k
Az eszk6z6k 6s forrdsok 6rt6k6t 6s 6sszet6tel6t a k6vetkez6 tSbldzatok mutatiak

Az eszkriz6k risszet6tele
Megnevez6s

Megoszl6s (o/o) 2015
EV

Befektetett eszkoz6k
Forg6eszkOz6k
Aktiv idSbeli elhatirolSsok
Eszk0zOk 6sszesen

28.0O

71.OO %

72.OO

o/o

.OO o/o

3.OO

o/o

1

100.00 %

A forg6eszkdzdk osszetetele az al6bbiak szerint alakult
2015.
117 eFl
-k6vetel6sek: 10.735 eFt
-6rt6kpaplrok: 13.746 eFt
-o6nzeszk6zrik:
8.576 eFt
6sszesen
33.174 eFt

-k6szletek:

2016.
-k6szletek:
-kdvetel6sek:
-6rt6kpapirok:
-p6nzeszkozok
osszesen:

o/o

eFt
9.195 eFt
16.765 eFt
10.936 eFt
36.896 eFt

4

Megoszlas (Yo) 2016
6v
25.00 o/o

100.00 %

q
bsashalmi
?ta.
A forr6sok 6sszet6tele
Megnevez6s

Megoszlds (o/o) 2015.
6v

Saj5t t6ke
C6ltartal6kok
KOtelezetts6gek
Passziv idobeli elhat5rol6s
Fo116sok 6sszesen

Megoszl6s (o/o) 2O16
EV

o/o

6900%

0.00 %

0.00 %
't8.00 %

67 .OO
14.OO

o/o

19.00 %
100.00 %

12.OO

o/o

100.00 %

A besz6mol6 6s a mutat6k alapjdn meg6llapithat6, hogy a t6rsas6g eszkozei legnagyobb
ar5nyban, az eszkozok 72.00 o/o-6ban forg6eszkozokben testesulnek meg.
A T6rsasSg p6nziigyi 6s j6vedelmi helyzete

A T6rsas6g

mukod6si k6ltsegeit 2016.6vben az Uzemeltet6s sor6n keletkezett bev6tel

fedezte.

A Kft. mfik6dtetese 6s fejlesztesei finanszirozasa soran a mfik6d6sben likviditdsi gondok
nem jelentkeztek.

A

p6nzugyi helyzet megit6l6s6t t5masztj6k al6 az 1. sz6m0 mell6kletben szdmolt
likviditisi mutat6k is, melyek alapj6n is a tarsaseg fizet6k6pes, likvid eszkozei fedezetet
nyfjtanak a k6telezettsegek 6rtek6re.
A Kft. jovedelmi helyzet6nek 6rt6keles6hez az 1. sziml mell6kletben szamolt hat6konys6gi
6s jdvedelmez6s6gi mutat6k nyijtanak segits6get.

KIEGESZ|TESEK A BESZAMOL6 ADATAIHOZ
M6rleo-t6telek 6s tartalmuk

2015.12.31.
2016.12.31.

Befektetett eszkdzdk:

13.257 eFt
13.015 eFt

A T6rsas6g BefeKetett eszkdz6k kozott mutatja ki azon beszezett eszkdzeit, melyek a
v5llalkoz6si tev6kenys6get tart6san, egy evet meghalad6 id6tartamon t0l szolg6lj6k. A
befektetett eszkozfik soron a sajAt er6b6l, illetve a kor6bbi flnkorm6nyzati t6mogat6sok
terhere tort6n6 eszkdzdk beszerz6se jelenik meg, valamint 2013-ban a V6rosfejleszt6 Kft
beolvad5sa utan a jogut6d tArsas6ghoz sorolt eszkOzdket mutatjuk ki.

5
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A Befektetett eszkozO k6 rte kcsokken6s6nek alakuldsa
Tamogatasb6l vAserolt eszk6z0k 6rt6kcsokken6se.
Egy6b tSrgyi eszkOzdk 6rtekcsdkkenese:
T6mogat5sb6l beszezett eszkozdk azonnali 6rt6kcsdkken6se
Egy6b kis ert6k( t6rgyi eszkozrik ert6kcsOkken6se:
Osszesen:

1.293
866
101
678
2938

K6szletek:

2015.12.31.

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

20'16.12.31.

117 eFt
0 eFt

A t5rsas6g nem rendelkezett k6szlettel.

2015.12.31.

Ktivetel6sek:

10.735 eFt
2016.12.31. 9.195 eFt

A t6rsas6g a vev6i kdvetel6sek k6z6tt mutatja ki a fordul6napig m5r teljesitett, de

a

szolg5ltatSst ig6nybevev6 6ltal m6g p6nzUgyileg nem rendezetl k6vetel6seket.

A kdvetel6sekn61 6rtekvesd6s elszdmolSs6ra nem volt szUks6g.

A

T6rsas5gnak r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkoz6ssal szemben nem

6ll

fenn

kovetel6se.

A K6vetel6sek szerkezete:
Vev<ii kdvetel6sek:
Eqv6b kdvetel6sek
Kdvetel6sek osszesen:

o
.

2015.6v

2016. 6v

10.189 eFt
il6 eFt
10.735

8,252eF|

eFt

943 eFt
9.195 eFt

A vev6i kovetel6sek tflnyom6 resze abb6l fakad, hogy piac 6s a k6z6ss6gi terem b6rl6i a
novemberi 6s decemberi teljesit6sU sz6mlakat csak 2017-ben fizett6k ki. A m6degkdszit6sig
a vev6i k6vetel6sekb6l 6.473eFt folyt be.

2015.12.31. 13.746 eFt
2016.12.31.'16.765eFt

Ert6kpaoirok:

A tarsaseg 6rt6kpapirokkal a fordul6napkor rendelkezett
2015
5.265
3.500
4.981
13.746

CIB hozamvedett bet6talap
CIB ingatlan alapok alapja:
a

Allamkotv6ny D160803:

a

Osszesen
6

2016
16.765 eFt
eFt
eFt

eFt

16.765 eFt

ry' ;
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P6nzeszk<izcik:

i

2.31
8.576 eFt
2016.12.3'1. 10.936 eFt

201

A t6rsas6g p6nzeszk6zeit a clB Bank-n6l vezetett Ft banksz6ml6in 6s h6zip6nzt6r6ban
tartja.
A p6nzeszkdzdk 6rtekei a sz6mlavezet6 bank 5ltal vezetett bankszamla egyenleg6vel,
valamint a p6nztarkonywel egyez6ek.
A Tdrsas59 deviz5s p6nzeszkOzdkkel nem rendelkezik.

Aktiv id5beli elhat6rol5sok:

2015.12.31.

257 eFt
2016.12.31. 1.390 eFt

Aktiv id6beli elhaterolasok k6zott tartjuk szemon a 2016-ban r6szunkre kisz5ml6zott, de a
201 7-et lerhe16 k6lts6geket.

Sai6t t6ke:

2015.12.31. 3'l.350eFt
20'16.12.31. 35.566eFt

Jegyzett t6ke:
Eredm6nytartal6k:
Ad6zott eredm6nv:
R6vid lejeratu k6telezetts6gek 6sszesen

2O15.6v
10.500 eFt
13.718 eFt
'132 eFt
31.350 eFt

2016.6v
10.500 eFt

20.850 eFt
4.216 eFt
35.566 eFt

A Tdrsas6g a 2016- 6vet is pozitiv m6rleg szerinti eredm6nnyel zarta 6s a sajat t6k6j6t
ism6telten megn6velte.

K6telezetts6qek:

2015.12.31.
201

.31.

A Tdrsas69nak h6trasorolt kdtelezetts6gei nincsenek.
A Hosszri lejaratt kotelezettsegek az 6vad6kok 6sszeg6b6l tev6dnek 6ssze
- Ovad6kok: 1 .519 eFt

7

6.642 eFt
9.443 eF

Fq
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A Rdvid lej5ratt kotelezetts6gek elemei a kovetkez6k:
2015.6v
Ad6 6s jdrulekkdtelezetts6gek:
ld6szakon kivUli 6fa:
Sz5llit6i k6telezetts6o:
R6vid lejdrati k6telezetts6gek osszesen

2.365 eFt
162 eFt
2.387 eFt
4.914

eFt

2016. ev
1.300 eFt
131 eFt
6.493 eFt
7.924 eFl

A

merlegk6szitesig a 2016-ot 6rint6 rdvid lejdrat0 kotelezetts6gekb6l
k6telezetts6g 5ll fent.

70 eFt

szdllit6i

Passziv id6beli elhat6rol5sok:

2015.12.31.
2016.12.31.

8.706 eFt
6.292 eFt

A passzlv id6beli elhatarolasok kozdtt m6g ki nem fizetett, de a 2016. 6vet terhel6 k6lts6gek,
r5fordit6sok, illetve az Onkorm6nyzatt6l kapott vissza nem teritend6 t5mogatds id6ar6nyos
r6sze szerepelnek. A passziv id6beli elhatAroldsokb6l a nem sz6ml6zott szallit6kat a
besz5mol6ban 5tsoroltuk a k6telezetts6gek koze.
Az onkormdnyzatt6l kapott kor5bbi t6mogatdsoknak az el6zo 6vekben 6s a 2016. evben
elszamoft id6ar6nyos 6rt6kcsdkken6ssel csdkkentett r6sz6t tartjuk nyilvan vissza nem
t6ritend6 tSmogatSs elhatSrol6sak6nt. Az elhatarol6s 6sszeg6b6l az 6venk6nt elszemolt
6rtekcsdkkenessel megegyez6 dsszeget veszUnk figyelembe a fejlesztesi c6lra kapott
tamogatasok k6z6tt.

.
.
o
o

Tdrgy6vet 6rint6 kozuzemi dijak elhatdrol6sa
Vissza nem t6r[tend6 t5mogat5s
2016 6vi bev6tel korrekci6
2017 6vi bev6tel elhatdrol6s
Passziv id6beli elhatdrol6sok 6sszesen

2015.6v 2016. 6v
397 eFt
316 eFt
5.535
eFt
8.26'l eFt
48
8.706

eFt
eFt

60 eFt
38'l eF t
6.292 eFt

Eredm6nvkimutatas-t6telek 6s tartalmuk

Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele:
Egy6b bev6telek:
Prinziiqvi miiveletek bev6tele:
Osszesen:

2015/,t2.31.
2015.12.31.
20't5.12.3 1.

Ert6kesit6s nett6 arbev6tele:
Egy6b bev6telek:
P6nzaiovi miiveletek bev6tele:
Osszesen:

2016.12.312016.12.31.
2016.12.31.

58.383 eFt
3.945 eFt

222eFt
62.550 eFt

8

51.100 eFt
3.498 eFt
19 eFt
64.617 eFt

s
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2016. 6vben a T6rsasdgnak bev6tel-sze126 tev6kenys6ge az egesz 6vben folyamatos volt.
2016. ev saj6t tev6kenys6gb5l sz6rmaz6 bev6teleink fondsai a k6vetkez6k voltak:

Napijegyek 6rbev6tele
B6rleti dijak, rekl6m.bev
Egy6b bev6telek
Tov6bbsz5ml5zott dijak
P6nziigyi
m[iveletek
bev6tele
Osszesen

2015. 6v. (eFt)

2016.6v (eFt)

4.429
46.282
3.945
7.672
222

4.640
47.433
3.498
9.027

62.550

64.617

P6nziiqvi m[veletek bev6telei:

19

2015.12.31. 222eFt
2016.12.31. lgeFt

A Tdrsas6g 2016. 6vben a foly6szdml6n l6v6 p6nz ut6n kapott kamat. 19 eFt. Ebben az
6vben 6rt6kpapir v6tel volt, elad6s nem, igy nem realiz6l6dott komolyabb hozam.

Anvaoielleo0 r6fordit6sok:

2015.12.31. 30.586 eFt
2016.12.31. 36.274 eFt

Az anyagjellegfi r6fordlt6sok elemei a k6vetkez6k
Aramfogyaszt6s k6lts6ge (sajdt fogy.):
Karbantartasi, szerel6si kdlts6gek:
Viz- 6s csatornadij kdttsegek (sa.i6t fogy.):
G5z energia k6ltseg (saj6t fogy):
Tovdbbsz6ml6zott, kdzvetitett szolgdltat6sok:
Konyvel6s,berszAmfejt6s:
K6nywizsg6lat:
Belfoldi utazes, kikarldetes:
Hirdet6s, rekl5m, rendezv6ny:
Telefon, internet k6lts6g:
lrodaszer, nyomtatveny:
FenntartSsi anyagok:
Szemetsz6llitas dija:
Biztons5gtechnikai szolg.:
Bankkolts6gek:
Munka- 6s tfizv6delmi koltsdg:
Takarit6sik6lts6gek:
Tisztit6szer,takarit6szerk6lts6gek:

.
o
.
.
.
.
.
o
o
.
.
.
.
o
.
.
.
.
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20'15.6v
2.161 eFt
2.150 eFt
149 eFt
438 eFt
7.672 eFl
1.266 eFt
350 eFt
721 eFl
306 eFt
323 eFt
231 eFl
790 eFt
2.719 eFl
4.663 eFt
409 eFt
354 eFt
3.744 eFt
460 eFt

2

1

1.692 eFt

4.M3 eFt
760 eFt
900 eFt
9.278 eFl
1 .376 eFt
350 eFt
826 eFt
2-461 eFt
6 18 eFt
'155 eFt
641 eFt
2.504 eFl
4.149 eFt
338 eFt
464 eFt
4.516 eFt
871 eFt

rF ;
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Hat6s5gi, igazgat5si dijak, illet6kek:
KertvSros kartya tervezes, gy6rt6s:
Biztosit5si d'rj:
Egy6b bonyolit5si kolts6gek:
Eqy6b fel nem sorolt k6lts6qek:
AnyagjellegU r6fordit6sok osszesen:

138 eFt

272 eFl
131 eFt
256 eFt
883 eFt
30.586

eFt

2015.12.31.
2O16.12.31.

Szem6lvi ielleqfi r6forditisok:

46 eFt
10'l eFt
1 85 eFt
0 eFt
0 eFt
36.274 eFt

18.587 eFt
19.523 eFt

A szemelyi jellegrli r6fordit6sok elemei a kovetkez6k

2U5

.
.
.
o
.

Teljes munkaid6s b6rkolts6g:
B6rek ad6terhei:
Szem6lyi jellegfi egy6b kifizet6sek:
Szem6lyi jellegfi kifizet6sek j5rul6kai
FB{agok dijaz6sa:
mad6
jelleg0
Szem6lyi
r5forditdsok dsszesen

2016. ev
1 1.789 eFt
3.977 eFt
1.6'17 eFt
236 eFt
1.893 eFt

ev
11.475 eFl
3.738 eFt
1.687 eFt
312 eFl
1.363 eFt
12 eFl
18.587 eFt

11

F

19.523 eFt

A Tdrsas6gn6l 2016-ben a f6munkaid6ben alkalmazottak atlagos l6tszama 6 f6 volt. A 3 fds
felirgyel6 bizottsagb6l mindenki kapott tiszteletdijat. FB tag 6s vezet6 tisztsegvisel6 kolcsont,
el6leget nem kapott. A besz5mol6 k6szit6sekor 3 f6 teljes 6ll6si alkalmazott 6s 3 f6 FB tag
a c6g szem6lyi l6tszdma. Az Ugyvezet6 2014.O3.12-t6l megbiz6sos jogviszonyban 6ll.

2015.12.31.
2016.12.3{.

Ert6kcs6kken6si leir5s:

2016-ban a 2.938 eFt 6rt6kcs6kken6si leirasb6l:
T6mogat6sb6l v5sSrrolt eszk6z6k ert6kcsdkkenese:
Egy6b t6rgyi eszkdzdk 6rt6kcs6kkenese:
T6mogat5sb6l beszerzett eszk6z6k azonnali 6rt6kcs6kken6se:
Egy6b kis 6rtekfi tergyi eszk6z6k 6rt6kcsdkken6se:
Osszesen:

4.894 eFt
2.938 eFt

'1.293 eFt

866 eFt
10'1 eFt
678 eFt
2938 eFt

2015.12.31.

Eqy6b raforditesok:

2016.12.3't.
Az egy6b rdfordit6sokat a k0vetkez6 elemek adj6k
20'15.6v

939 eFt
18 eFt
0 eFt
19 eFt
976

lpariiz6si ad6
Kesedelmi kamat
Behajthatatlan krivetel6s
Eov6b rafordit6s
Egyeb r6fordit6sok osszesen:

eFt

t0

2016.6v
952 eFt
I eFt
45 eFt
29 9 eFt
1.305 eFt

976 eFt
1.305 eFt

4
b sashalmi
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P6nziiqvi miiveletek r6forditasai

2016.12.31.

:

Ad6fizet6si ktitelezetts6q:

20't5.12.31.
2016.12.31.

9 eFt

375 eFt
352 eFt

A TarsasAgot 2016. 6vben 352 eFt t6rsas6gi ad6 fizetesi kOtelezetts6g terheli
2016 6vi tdrsasdgi ad6 elsz6mol6s
Bev6tel: 64.617 eFt
Koltseg: 60.049 eFt
Ad6zds elotti eredmeny: 4.568 eFt
Kor6bbi 6vek vesztes6g6b6l elhat6rol6s: -1.O47 eFl
Tirsasigi ad6 alap: 3.521 eFt
Tdrsasigi ad6: 352 eFt
Ad6zott eredm€ny: 4.216 eFt

Eredm6nvkim utatis

2016. 6v

6sszesen (eFt)

Bev6tel

Rifordit6s
Ad6z6s el6tti eredm6ny

64.617
60 049
4.568

Ad6zSsi kcitelezetts6g
Ad6zott eredm6ny

4.216

Bev6teleink az al6bbiak szerint alakultak
Az trzletek berbeadds6b6l szirmaz6 6sszes bev6tel
A kozoss6gi terem bev6telei.
Naprjegyek 6rbev6tele:
WC automatik drbev6tele:
Rekl6mfeliilet berbeadesa:
Tovdbbsz6mldzott dijak:
Uzemeltet6si dij.:
Egy6b b6rbead5s:
Kamatokb6l szArmaz6 bev6telek:
Egy6b bev6telek.

R6fordit6sok
Anyagjelleg0 r6forditdsok:
Szem6lyi jellegrli r6fordit6sok:
Az 6rt6kcsokken6si leirds:
Egy6b r6fordit6sok:
P6nzLrgyi mriveletek r6fordit5sai.

2015.6v
36.659 eFt
8.265 eFt
4.429 eFt
77 eFt
I .216 eFt
7.672 eFt
65 eFt
222 eFl
3.945 eFt

30.586 eFt
18.587 eFt
4.894 eFt
975 eFt

il

2016. ev
37.424 eFt
8.571 eFt
4.640 eFt
183 eFt
688 eFt
9.027 eFt
283 eFt
284 eFt
19 eFt
3.498 eFt

4 eFt
19.523 eFt
2.938 eFt
1 .305 eFt
I eFt

36.27

t^'

b sashalmi
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Ad6fizet6si kotelezettseg:

375 eFt
7.132 eFl

Ad6zott eredm6ny:

352 eFt
4.216 eFt

Osszevet6s az Uzleti terwel:

2016-os Uzleti terviinkben 8.262 eFt ad6zoft eredm6nnyel szemoltunk, a t6nyleges
eredm6ny pedig 4.216 eFt. Beszemol6nkban szerepl6 ad6zott eredm6ny 6s a terv kozotti
elt6r6st javar6sa a lej6rt garanciik miatti karbantart6si k6lts6gek megdupl6z6d6sa (2.ooo
eFt helyeft 4.043 eFt) 6s ny5ri rendezv6nyek megemetkedett k6lts6gei (900 eFt helyett
2.461 eFl) magyardzzak. Ezen kivul m6g emelkedett a felugyet6 bizotts6g dijaz6s6nak
dsszkoltsege ('l .363 eFt helyett '1.893 eFt) az etn6k tisztetetdijeval, aki kordbban nem vefte
fel azt.
Az 6sszes bev6tel ndvekedett a tervhez k6pest (62.885 eFt helyett 64.617 eFt).

6llal6s

faiqq 6 k<itelezetts6qek

A T6rsas6gnak garanciai, jelziloggal terhelt eszkozei, egy6b m6rlegen kivtili k6telezetts6gei
nem ellnak fenn.

A beszSmol6 k6szit6s6nek id6pontjdval bez6r6lag nincs folyamatban 6s nem vdrhat6 per a
Tdrsas6ggal szemben.

K<irnvezetv6delem

A T6rsas6gndl 2016. 6vben keletkezett vesz6lyes hullad6kot a vonatkoz6 legmagasabb
biztonsdgi el6[r6sok szerint kezelte, illetue sz6llitatta el.
Kdrnyezetv6delmi garancielis k6telezetts6ge a Tdrsasdgnak 2016. 6vben nem volt.

86r- 6s

A

madatok
Kft. munkavallal6inak 2016. 6vi letszem es j6vedetem adatait
I

a

k6vetkez6 tabti.zat

szeml6lteti
(kdlts6gadatok ezer Ft-ban)
2015. 6v
Megnevez6s
Atl. stat. letsz6m
Berkdltseg
Szem6lyi jell. kifizet6s
2016. 6v
Megnevez6s
Atl. stat. l6tsz6m
B6rkolts69
Szem6lyi jell. kifizetes

FelUgyel6
biz.tagok

Szellemi
dolgoz6k
't.363
0

Feliigyel6
biz.tagok

Osszesen
J

o

11.475
1.687

12.838
1.687

Szellemi
dolgoz6k
J

1.893
0

11.789
1.687

Osszesen
b
13.682
1.617

Megj.: az Ugyvezet6 megbizdsos jogviszonyban 5ll, mely nem szemit bele a stat. l6tszemba,
de a b6rkdlts6gn6l szerepeltettok.

12

E-t

bsashalmi
lrtac
1.

sz6m0 mell6klet.

Gazd6lkoddsi mutat6k
Vagyoni helfzet mutat6i:
Megnevezds

szttmit6s

Befektetett eszkdzok ar6nya:

Forg6eszkdzok aranya:

6rt6k %"-ban

25%

bef.eszk./ osszes eszk.
forg6eszk. +Aktiv id.elhaU osszes

T6ke ellatottsag

eszk.

saj6t t6ke / osszes forr6s

Kdlcsonvett forr6sok

ar6nya:

Elad6sodottsag

p61. +

k6t.

Ad6ss6gszolg6lati mutat6:
Sajet t6ke noveked6se

-

passzlv id.elhaU 6sszes fon6s

kovetet6lek / saj6t t6ke

m6rleg sz.er. + 6cs / hosszflej.k<jt
saj6t t6ke/ jegyzett t6ke

7

5o/o

69%
31o/o

0,60/o

471%
338,70/o

P6nztigyi helyzet mutat6i:
6rtdk %-ban

szdmitds

Megnevezds

Likvidit6si mutat6l:

forg6 eszk./ rovid lej.k6t

Likvidit6si mutat6 2:

p6nzeszk./ rdvid lej.k6telezettsegek

Hitelfedezeti mutat6:

kovetel6sek / kotelezettsegek

465,6yo
138o/o

97,370h

J6vedelmez6s6gi mutat6k:
Megnevezds
Bev6tel arenyos
Eszk6zardnyos

6rt€k %o-ban

szAmitAs

jovedelem:
jovedelem:

ad6zdrs el.eredmeny

/ osszes bev-

ad6z6s el.eredmeny / osszes eszkoz

13

7,06%
8,9%

3
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FUGGBTLEN KoNYVvIZSGAL6I JELENTfS

A "sashalmi Piac" Ingattanfejleszt6, Beruhdz6

6s

Uzemeltetd Kft. tulajdonosdnak

V6lem6ny
Elv6geztem a "Sashalmi Piac" Ingatlanfejleszt6, Beruh6z6 6s Uzemeltet<j Kft. ("a T6rsasdg") 2016.
6vi egyszenisitett 6ves beszimolSj6nak kilnyvvizsgdlatdt, amely egyszenisitett 6ves beszdmol6 a
2016. december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkdztjk 6s forriisok egyezo
v6gdsszege 51 301 E Ft, az ad6zotl" eredm6ny 4216 E Ft nyeres6g -, 6s az tgyanezen idSponttal
v6,gzodo tizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a szilmviteli politika jelent6s
elemeinek osszefoglalisdt is tartalmaz6 kieg6szit6 mell6kletb<il 5ll.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
T6rsasdg 2016. december 31-6n fenniill6 vagyoni ds p6nztigyi helyzet6r6l, valamint az ezen
id<iponttal v6,gz6d5 tizleti 6vre vonatkoz6 jcivedelmi helyzet6r6l a Magyarorsziigon hatiilyos, a
szdmvitelr6l s2615 2000. dvi C. ttirv6nnyel dsszhangban (a toviibbiakban: ,,sziimviteli torvdny").

A v6lem6ny alapja
Kcinlvvizsgiilatomat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgdlati Standardokkal osszhangban 6s a
k6nyvvizsgiilatra vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatrilyos - t6rvdnyek ds egy6b jogszabrilyok alapj6n
hajtottam vdgre. Ezen standardok 6rtelmdben fenn6ll6 felel6ss6gem brivebb lefrr{sr{t jelent6sem ,,A
kdnyvvizsgi{16 egyszenisitett 6ves besz6mol6 konyvvizsgiilat66rt val6 fe1el6ss6ge" szakasza
lartalma7.z.a-

Az egyszenisitett 6ves beszi{mol5 dltalam v6gzett k6nyvvi

zsg6latiLra vonatkoz6, Magyarorsziigon
hatdlyos etikai k<ivetelm6nyeknek megfelelve, ftiggetlen vagyok a T6rsas6gt6l, ds ugyanezen etikai
kovetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettem egy6b etikai feiel6ss6geimnek is.

Meggy6z6d6sem, hogy az iiltalam megszerzett ktjnyvvizsgSlati bizonyit6k elegendo 6s megfe1el6
alapot nyujt v6lem6nyemhez.

A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A

vezet6s felel5s az egyszenisftett 6ves besziimol6nak a szAmviteli tdrvdnnyel Osszhangban tdrt6n6
6s a val6s bemutatils kovetelm6ny6nek megfelel5 eik6szit6s66n, valamint az olyan bels6 kontroll6rt,
amelyet a vezet6s sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 vdljon az akrir csal6sb6l, akdr hib6b61
eredd l6nyeges hib;is r{llitdst6l mentes egyszenisitett dves besziimol6 elk6szitdse.

Az

egyszeriisitett 6ves besz6mo16 elk6szit6se sordn a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a
Tdrsas6gnak a v6llalkoz6s folytatiisrira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kozzdtegye a viillalkoziis folytat6srivai kapcsolatos informdci5kat, valamint a vezet6s felel a
viillalkoziis folytatiisiinak elv6n alapul6 sz6mvitel egyszenisitett 6ves besz6mol6ban val6

aikalmaziisii6rt, azt az esetet kiv6ve, ha a vezet6snek sziind6kiiban 611 megszt.intetni a Trirsasdgot
vagy besziintetni az ijlzlelszer]j tevdkenys6get, vagy amikor ezen kiviil nem 611 elotte mds realis
lehet<is6g.

A kiinyvvizsgil6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinyvvizsgdlat66rt val6 felel6ss6ge

A

konyvvizsgi{lat sordn c6lom kell<i bizonyossrigot szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett 6ves
besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz aki{r csaliisb6l, akrlr hibr{b6l eredri l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint
az, hogy ennek alapj6n a v6lem6nyemet tartalmaz6 fi.iggetlen ktinyvvizsg6l6i jelent6st bocsrissak ki.
A kell6 bizonyossiig magas fokri bizonyossiig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Konyvvizsgiilati Standardokkal cisszhangban elv6gzett kcinyvvizsgi{lat mindig feltrirj a az egy6bk6nt
l6tez6 l6nyeges hibris rillitrist. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csa1dsb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek
min6siilnek, ha 6sszeni lehet az a vdrakozds, hogy ezek 6nmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszenisftett 6ves beszilmol6 alapj iin meghozott gazdasi{gi
d<int6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kiinyvvizsgdlati Standardokkal <isszhangban elv6gz6sre keriil6
kdnyvvizsgiilatnak a r6szek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok
fenn a k6nyvvizsg6lat eg6sze sordn. Emellett:

-

Azonositom 6s felbecsiildm az egyszenisitett dves beszdmol6 akdr csal6sb6l, ak6r
hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s dllitrisainak kockiizatait, az ezen kock6zatok kezeldsdre
alkalmas ktinyvvizsgiilati eljiiriisokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem
megalapoziis6hoz elegend6 6s megfelel<i kdnyvvizsgdlati bizonyit6kot szerzek. A
csa16sb61 eredo l6nyeges hibds dilit6s fel nem t6rds6nak kocki{zata nagyobb, mint a
hibrlb6l ered66, mivel a csalds magdban foglalhat 6sszejAtsziist, hamisftiist, szdnd6kos
kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilirrisrit;
- Megismerem a konyvvizsgiilat szempontjiib6l releviins belso konuollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan kdnlwvizsgdlati elj iiriisokat tervezzek meg, amelyek az adott kortlm6nyek
k6zdtt megfelel5ek, de nem az€rt, hogy a TSrsasiig bels6 kontrolljtinak hat6konysr{giira
vonatkoz6an v61em6nyt nyilv6nitsak.

- Ert6kelem a

vezet€s 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel<is6g6t 6s a vezet6s
6ltal k6szitett szi{mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 k6zz6t6te1ek 6sszenis6g6t.

- Ktjvetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rlszdrol a vdllalkozds
folyatrlsdnak e1v6n a1apu16 szdmvitei alkalmazdsa, valamint a megszerzett
konyvvizsg5lati bizonyitdk alapjr{n arr6l, hogy fenndll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a
T6rsas6g vi{llalkozds folytatdsiira va16 k6pess6g6t i1let6en. Amennyiben azt a
kOvetkeztet6st vonom le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 611 fenn, fiiggetlen
k6nywvizsgdl6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszerfisitett dves
besziimol6ban i6v6 kapcsol6d6 kdzz6tdtelekre, vagy ha a kozz€tdtelek e tekintetben nem
megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet. Kdvetkeztet6seim a fijggetlen
konyvvizsg6l6i jelent6sem dritumriig megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6kon
alapulnak. Jdv6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy a Tirsasdg
nem tudja a v6llalkozdst folyatni.

-

Ert6kelem az egyszenisitett 6ves besz6mol6 r{tfog6 ptezenlillslt, fel6pit6s6t 6s
azt
tartalmet, bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kozz,t€teleket, valamint
'rt€kelem

is, hogy az egyszenisitett 6ves besziimol6ban teljesiil-e az alapul szolgiil6 tigyletek

6s

esem6nyek val6s bemutatAsa.

Kommunik6lom az iritnyilissal megbizott szem6lyek fe16 - egy6b k6rd6sek mellett - a
konyvvizsg6lat tervezett hat6kdrdt 6s iitemez6s6t, a kdnyvvizsgiilat jelentris megiillapitdsait,
bele6rtve a T6rsas6g riltal alkalmazott be1s6 kontrollnak a ktinyvvizsgrilatom sordn dltalam
azonositott jelentos hidnyossiigait is.

Budapest, 2017. mdrcius 31.

r&u
Kir6ly Zsuzsanna
kamarai tag kdnyvvizsgiil6
1102 , Budapest, K5r6si Csoma S., 6t 2.
kamarai tagsdgi sz6m: 007264
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Feliigyel6 Bizotts:igi iil6s
jeryz6kiinyw

a Budapest, F6v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat
Polg6rmesteri Hivatal6ban (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) 14:30 6rakor kezd<id6
Sashalmi Piac Kft. Feliigyel6 bizottsrigi iil6s6n.
mely k6sztilt 2017.05.08. napjiin

Jelen l6v6k:
Dr. Csomor Ervin - elndk
Szatm{ry L{szl6 - tag
Dr. Seb6k Lasil6 - tae
Kozma Viklor - iigyvezet6 igazgat6

u2017.05.0 8. hatirozat

A Bizottsrlg egyhangrilag Kozma Viktort v6lasz$a
2 12017.05.08.

meg

jegyz6kiinywezet6nek

hatdrozat

Az iilds napirendje:

1. Bels6 ellen6ri jelent6s ismertet6se
2. D0nt6s a 2016-os pr6miumfeladatok teljesul6s6r6l
3. 2016.6vi beszdmol6 elfogaddsa
4. Diint6s a 2016-os ad6zott eredm6nyr6l
5. Fejleszt6si elk6pzel6sek
5. Egyebek
A Bizotts6g elfogadja a napirendet.
A Bizotts6g ddnt6se 3 igen, egyhangri.
A Bizottsrig elfogadta a napirendet.
3/2017.05.08. hatrirozat

Az igytezeto ismertette a Bizottsrig

szitrnina a 2017-ben elkesziilt, 2013-2016 6veket
jelentdst,
6tfog6an vizsgrll6 bels6 ellen6ri
melyet a Bizofts6g tudomiisul vesz.

A Bizottsrlg ddntdse 3 igen, egyhangri.
412017.05.08.

hatirozat

A

Bizotts6g javasolja (1.s2 mell6klet szerint) Kozrna Viktor I(iroly igy\ezeto szitmhra a
Pr6mium 50%-{nak kifizet6sdt ,,a teryezett miik6ddsi bevdtelek meghalad6sa" kitiizdtt
p6miumfeladat 2016-ban el6rt teljesit6se alapjan, mely brutt6 228.0OO, azaz
kett6szizhuszonnyolcezer forint.

A Bizottsiig d<intdse 3 igen, egyhangri.

5/20 I 7.05.08.

hatirot at

A Bizottsrig elfogadja

6s a K6pvisel6+estiilet r6sz6re elfogadiisra javasolja az iigyvezet6 dltal
el6terjeszett 2016-os beszirnol6t, annak eredeti formilj6ban.

A Bizotts6g dtintdse 3 igen, egyhangri.

6/20 I 7.05.08.

hatirozat

A Bizottsrig javasolja a Kdpvisel6-testtilet rdszdre, hogy
eredmdny az eredm6nytartaldkba keriilj6n itvezetdsre.

a tarsasdg

rlltal ercrf 4.216 eFt ad6zott

A Bizoftsrig d6nt6se 3 igen, egyhangu.
7

12017.05.08.

h^tirozat

A Bizotts6g felk6ri az tgyvezetbt, hogy vizsgrilja meg annak lehet<is6gdt hogy milyen 6rtdkii
6s cdlt fejlesadsi elkdpzel6seket lehet megval6sitani a t6rsasig riltal, a tulajdonos szi.rnrira
kifizethet6 osaal6kb6l. A javaslat tdtel hatiridejdnek a Bizottvig 2017. szepember 15-6t
dllapitja meg.

A Bizottsrig ddnt6se 3 igen, egyhangu.

Az Elnrik az iil6st lez6{a.

frtu^ .4.

k.m.f.

j egyz6ktinyrvezet<i

A*.
Mell6klet:
1 . Mell6klet

)4L/
-

Pr6mium kifizetesi javaslat

"wce

,
elndk

t''7
.. ').

