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l(eľĺiletgon dn olĺsági és'l'etepülésĺĺzemeltetési
Non_pľoÍitKłizhasznúKft

KIEGÉszÍr,őMEtIÉKLET
a 202a, januáľ l_decembeľ 31. időszakľa

1,

A Társa$áq bemutatása

1"rpxe51.x{,!4ntqi Keril.letgondnoksági és Teleptllésijzemeltetési Non-pľofit KÖzhasznÚ Kft-t a Budapest
FŐVáros X' Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008'04,17.én,

székhelye:
Aĺáľsaság jegyzett tőkéje:
ATársaság adószáma:
A Társaság

ATársaság

1107 Budapest, Basa u. 1. Hľsz.: 38315/83
64 0o0 000 Ft

L4324L30-2-42

cégjegyzékszáma: 01-09-898803

A cégjegyzésrejogosult

adatai:

Szabó László vezető tisztségvĺselő (ügyvezető)
(an': PéliEľzsébet)
2193 GalgahévízDobó lswán utca 29

ATársasá9_kÖzhasznÚ
dátuma: 2au.03,a2'

szervezet, a kÖzhasznÚ fokozat megszerzésénekdátuma: 2008.08'11. Megerősĺtésének

ATárs.aság tevékenységétazalábbi, az Ötv,
1s, $-ának (1) bekezdésében és a 23. $-ának (5) bekezdésében
nevesĺtett egyes Önkormányzatĺ feladatokhoz kapcsolódóah végzĺ:

.
.
.
o
'
.

2'

településilzemeltetés [ÖtV. 13' $ (1)bekezdés 2. és 23' $ (5) bekezdés 1. pontja],
ĺntézményizöldteľťjletek fennłaľtása [ÖtV' 10. $-ának (3) bekezdése, 13. 5 (1) bekezdése 6. és 8,
pontja és 23. g (5) bekezdése 10-11, pontja],
kÖľnyezet-egészségügy [Öfu' 13, $ (1) bekezdése 5, pontja],
helyi kÖľnyezefuédelem [otv, ts. $-ának (1) bekezdése 11, pontja],
heýi.Íog|alkoztatás [Ö-tv. 13' s (1) bekezdése 12, pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának.és.rehabĺlitácid,jának' valamint a hajléktalanná válás mege6zésénekbĺztosÍtása
[Öw,
13, $-ának (1) bekezdése 10, pontja és 23, $-ának (5) bekezdése 1ż, pon$a],
kÖzremĺĺkĆidésa helyi kÖzbiztonság biztosításában [Ötv, 13, g (t) bekezdése 17, pontja és 23, $ának (5) bekezdése 18. pontjal,

Számvitelipolitiką

KOKľ]RT Kobány*i Keľĺiletgondnoksági

és Telepĺilésüzemeltetési

Non-pľoíitKłizhasznrń Kft

KIEGÉszÍľ(iMELIÉKLET
a 202a. januáľ l-decembeľ 31. ĺđőszakľa
A Társaság kÖnyveit és nyilvántartását a 2000, évi C. számviteli tÖľvény szerint vezeti,
A Táľsaság kťinywizsgálatra kÖtelezett,
A Társaság

kÖnywĺzsgálója: TRlÁsz

AUD|T KÖnyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft,

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalásidíja: 2 29? eFł,
A kÖnpvezetés alapján a Társaság a táľgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít'Az társaság Üzleti éve
2020. 01. 01-tól

202a.L2,3l-ĺg tartott.

A méľlegkészítés
időpontja 2023.'02,28,

A Társaság a Számviteli Tĺirvény1' számrj melléklete szeľinti méľlegsémákkÖz{Jl az "A'' VáltozatÚ méĺleget, a
Sztv, 2, számÚ melléklete szeľinti eľedménykĺmutatás-sémákkÖzĹjl az "A'' változatú eľedménykimutatást állítja
Össze, az előĺľt részletezés szeľĺnt.

A kĺinywiteli szolgáltatás kĺiľébetařtozó Íeladatok irányĺtásáért, Vezetéséértfelelős:

ADVERT Ügyviteli Szolgáltatl és Keľeskedelmi Kít'
Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács GyÖngyvéľ'Méľlegképeskönpelő
PénzÜgyminisztériumi regiszłációs száma: 174119
lmmateľiális javak
immateľiá|is javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékűjogok és a szellemi
termékek használati idejét 6 éVben hatáľozta meg, az értékcstikkenésĺleíľást negyedéłenteszámolja el,

A Társaság az
Tárqyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszktizÖket a Társaság beszeľzési áľon tartja nyilván'
tV. 47,g (3) szerint a bekeľÜlési értékneknem része a levonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó, továbbá az általános ĺorgalmi adóľól szóló tv, Szeľint ellenértékarányában megosztott előzetesen
Íelszámított általános Íoľgalmi adó le nem vonható hányada,

A Számviteli

az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni éľtékr3jogoknál (kivéve a vagyonkezelésbe veu
ingatlanok), mťĺszakibeľendezéseknél,gépeknél,ď. egyéb beľendezéseknél,felszeľe|éseknél

Az

ingatlanoknál,

maľadványértékkel nem számol, mivel a ĺendeltetésszeľűhasználatbavételkor ľendelkezésre álló információk
alapján a hasznos élettaľtam végénváľható maľadványéĺtéketnem minősíti'ielentősnek.

A hasznos élettaľtam az ingatlanoknál 50 év, kÖzterületre telepített illemhelyeknél ].0 év, a számítástechnikai
eszkcjzÖknél 3 év, a jáĺmťíveknél5 év, a műszaki beĺendezéseknél,gépeknél az egyéb beľendezéseknél,
felszereĺéseknél7év'

A Társaság a teru szerinti éľtékcsÖkkenésta hasznos élettaľtam alatt lineáľisan havonta számolja el, A 200 ezer
ĺoľintegyedi bekerrilési éľtékalatti táĺgyi eszközÖk használatbavételkor egy Összegben éľtékcsiikkenési
leľásként ker{llnek elszámolásľa,

2
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bányai K.eľiiletgondnoksagi és'l'eleptilésiizem eltetesi
Non-pľoÍit KłizhĺsznúKft

KIEGÉszirő MELIÉKLET
a 202a, januáľ l-decembeľ 31. időszakľa
Készletek

ł xoneRľ KŐbányai

Non-proĺit KÖzhasznú Kft vásárolt készletekkel rendelkezik';

A vásárolt készletek vásáľláskor beszeľzésĺértékenkerÜlnek anyagkÖltségbe, Évvégénleltáľ alapján kerül a
készlet elszámolásľa,

A készletek 2020. decembeľ 31ł foľdulónapi mennyiségi íelvételea leltározási utasítás szeľint megtÖľtént,
É,rtékpapkok
A Társaság értékpapírokkalnem rendelkezik.
PĺśnzeszkÖzök.
A Társaság a pénzoszkÖzÖket néVleges értékükÖnmutatja ki méľlegében.

Saiáttőke
A jegyzett tőke: az Alapítói Okiľatban jóváhagyott Összeg.

Az

eredménytartalék a 413-as ÍŐkÖnyvi számlákon évenkéntĺbontásban nyilvántartott eĺedménytartalék

Összesített Összege.

Céltartalékok
2020. évben céltaľtalékképzés nem tÖrtént,

Koyefe/esek és kcite/ezeŕÍségek
A Táľsaság a kÖveteĺéseit és kÖtelezettségeit a keletkezéskoľĺtényleges Összegben mutatja ki a méľlegében.
Aktĺv és passzÍv időbeli elhatárolások

A Táľsaság az idóbeli elhatárolás és az Összemérhetőség elvének megfelelően az aktÍv és passzÍv időbeli
elhatárolások megképzésével gondoskodik aľól, hogy a bevételei és kÖltségei a megÍe|elő időszakra legyenek
kimutatva.

3.

A Társaság vaĺós vagyoni:. pénzügyi. és iövedelmi helyzete

A vagyoni-, pénzügyĺ- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál

3.1A vagyoni helyzet vizsgálata

3

bĺŁĺsévkénta 2019 évet vessztik figyelembe,
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n

anyal śeľuletgonünoKsagres'l élepĺilésĺizemettetesi
Non_pľoÍitKłizhasznri Kťt

KIEGÉSzÍľőMEILEKLET
a 20Ża, januáľ l-decembeľ 31. ĺđőszakľa
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3.3.A jÖvedelmi helyzet vizsgálata
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Méľleqhez kapcsolldó kiegészítések

4'1. EszklizÖk
4, L.L.

BeÍektetett eszkÖzök

Tárgyi eszkÖztik és immateĺiális javak

A

KÍt beruházásai

20L0 évben a jegyzett tőke ill, a kamatbevételek teľhéľe,a 2009'20].!,20L2,2aL3,201'4,

2at5 ,2016, 20L7 és 2018 évi beľuhĺízásoka kapott támogatások terhére tÖľténtek, Ezért ezen

4

évi

ÁUlĹllł(t' lŚ'obanyal l(eľiiletgonďnolĺsagĺ és 'I'elepĺilesiizemeltetesi
Non-pľoÍit Kłizhasznri Kft

KIEGÉszÍrőMBIIÉKLET
a ŻÜ20, januáľ l-decembeľ 31. időszakľa
beruházásoknak megÍelelő tisszeget a kapott támogatásokból
eľedménytaľtalékterhéľe tÖľténtek

EV

Jegyzett tőke
beÍizetés

2008

Kamatbevéte

elhatároltunk. A 2019. és 2020 évi beľuházások az

Beľuházás

2020 éVi nettl

Beľuházás
támogatásból

és

éľtéka
támogatott

kamatbevételből

beruházásokból

jegyzett tőkébűl

50 000 000

21 659

ILĄ73z}L

14 000 000

70 753

tL 495274

előtáľsaság
2008
2009

2842660

2010

6 052173

aALL

13 495 101

0

I 730 988

38 033 895

2 498 700

2Ap

12 391 461

z?952642

0

2013

7 153 568

10 289 253

0

2AL4

3 939 999

3?.45884?

4985791

2015

3 129 398

23 666 443

231965

2016

1

23364 449

18 167 283

409 152

43 905 381

300 000

2017

348 619

28 530 00s

10 798 666

2AL8

2 250 930

2A?8295?

11 596 875

2X3 073 582

48 279 280

Osszesen:

64 000 000

48 341 360

67 173 856

2020 évi beľuházások:

Beszeľzéslérték

Megnevezés

sÜľŐ 20L B00W FEHER
SZÁNKÓTALPAS sZÉK DoNNA FEKETE szÖVET 4

t7 3?ŻFt
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PoNGRATZ L"AT 400-K GAZRUGÓSBILL,AUTÓSZAK,PÓTKoCSI
WEJ-071
KUBoTA F3890 FŰNYĺnlĺRnxľoR FÜLKÉS KL|MÁS
KUBoTA F3s90 FŰNYíRlĺRnxĺoR,FÜLKÉs,KlĺuÁs
KUBoTA F3890 FŰNYínlrnnrĺoR'FÜLKÉs,Kt-ĺĺĺÁs
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37764 Ft
32 268 Ft

929 990 Fr
929 990 Ft

L3 178 400 Ft
13 178 400 Ft
13 178 400 Ft

lĺuń.lllśllŚ.obänyal lĹeľĺiletgondnot<sági és 'l'elepĺilésĺizemeltetési
Non_pľoÍit Kiizhasznú Kft

KIEGÉszÍrÖMEItÉKLET

ĺ Ż020,

anuáľ l_đecembeľ31. időszakľa

sTlHL sR 430 TíPUSÚ PERMETEzoGÉP
SAMSUNG GALAXY AlO DUAL TELEFON
DEWALT 6 GÉPES AKKUS szETT

133 779 Ft
36 126 Ft
299 378 Ft
94 480 Ft

DĘVýALT Dcs334P2-QW 18V DEKoP|RFÚRÉSZ

ĺnoRszľRt-

29 013 Fr

nlxos

lRo0ĺszrxRÉNY4 db'

pŐruÖrl

227L4tł

R

ponclszÉr

KoNFERENCnszÉr

szÉxnlÁĺÉro

27326Ftldb

109 304 Ft
36 887 Ft

43 164Ft

10791 Fr db

6666 fr/db

39 996 Ft
29 8oO Ft

ĺlpultlxclÓs ponszĺvl
L G4 ELEKTRoMos xtsrgHrRĺuľl sFz-249

rÖcHER
G

RHĺNo 5200
DELL

35 425 Ft
14 001 138 Ft

s0841480

31 500 Ft

oPTlPlex szÁľłĺľÓ0Ép2020-g7-4a

SAMSUNG
LG

264 000 Ft

2019 DUAL TELE

54 235 Ft

IPS M

szÁľiłíľÓeÉp

DELL OPTI

RAMPA
IPARI

-41

ALUMINIUM

97

PA 360"850

ľono rŰľrlvínlo

53 CM ALUMIN

SUPER BAGGER

Éps

TORO

ER 53CM

343 333 Ft

MINIUM

343 333 Ft

UM

343 334 Ft

ALURAMPA

ÓzoľĺcrruenÁ
seruł szlvnrľyÚ
0,37KW t pÁzlsÚ
|VEco rĺpusÚ
KOSARAS K

120 000 Ft

SUPER ACTIVCI

pszÁnłńll
EUROCASH EC.45O
pŰnÉsz
sTlHL MoTon
Ms261

rŰnÉsz Ms 151Tc-E 18801
7
ZANUssl ľÚĺŐszernÉľĺypIľce
URH.RENDSZER K lÉpĺĺÉse,oÉPKocSlKBA
rrlrpĺĺÉsr
nogg rÚvÓoÉp zon 86535Fr6db
Hsąs sÖvÉruľvvlnÓ 600MM
SAMSUNG GALAXY AzOE DUAL SIM BLACK TELE FON
DELL EMC
DGE T640
unÁclo SZERVE
STIHL MoTon

1 710 000 Ft

89 643 Ft
stA.748

2770Ż 8o0 Ft
51 102 Ft

16s 275 Ft

L22753 Ft
55 115 Fr

I 257 120 Ft
173 070 Ft

75 512 Ft
39 362 Ft

874 900 Ft

LENCIVO LEGION 5 NOTEBOOK FEKETE

284 945 Ft

LENCIVO LEGION NOTE

364 488 Fr

vH20-20

ľs sg sÖvÉru

ĺÁsrÁvłl

LYEs HuLLAoÉx noľĺĺÉrueR

Összesen
Tárgyi eszkÖzĺĺk bľuttó értékénekváĺtozása Ft-ban

6

2A6Ft

97 206 Ft

ÉpsupeR

TORO

MM

32 900 Ft
264 000 Ft

1 965 000 Ft

147 953 Ft

94 46? 826 Ft

r\Url&fi' I lloDanyal lteľutetgonđnokságiěs'lblepiilesiizemettetési
Non_pľoťit Közhasznú Kft

KIEGÉszÍrÓ MEIIÉKLET
a 2820. anuáľ I-decembeľ 31. ĺdőszakľa
łłIazgá'soR

Ä''ťÍsrtJí'

lďegen

s'elrĚÍ'ri
ŕtľ'}Éłeft tt]st,vôgzett

đrápe#,

Egyéh gđr'đfr,

E't'aur'fl{aüso'í

,JämfrT'łrf,/{

ffylťd éŕ'dJĺ

83r 6{0

|'.lÓV*l*d*5

csr}ĺ{Fl1gB

élźék

és

bereü'ďezéseĺí łreŕBnť'ťłcEťJ{ ŕren'hi{eđsľa
ŕlenľädłdn
,lám{Ívek
artota

39427

0

3íÜá,34 388

18 đl9x88

tBeł a06

n

s3 47r. 477

LÜ 99E 34s

3 770 470

88 Ź3{

644

13Ütl0üÜ

3t 940 896

893

B77A47A

z7 'łs4 4].?
394e7

esŻ'(đzö*

đs'$lĘs€ř}

#S

45Bli4cl
373 A00

etüłeÍlelł

tavak

đs7đľÜřyĺ

ą8

$.oa7r463

Ż 3e7

Ż7

''23

4l8Bt278Í'
t96

,{s1do636r

Tárgyĺ eszkÖztik éľtékcsÖkkenésének
változása Ft ban.

MĹ|Z{Já,sŰtí

éťték
ýřlł]e.Jés

Ěs*ĺd{Bľie5

éľźť*

l'€fiłnäađsał}ť
Mtlszflkt
Egyéł,gé'Jeť{'
đŠ
gépek,
./nyđrý
'ťré!re'}
ŕeľnréĺĺe/ĺtłl{,t,végzett bełtlrrĺeeéseJĺäercŕ'ťí€ŕé'sđj{ ŕlenÍr}đađ9ľđ éŠrđruÍy,
henrhđŻđs
. Jđrĺilrľye*
tŕr$ťŕ
Ę'$zltözök
,M,nrttvek
elěi"egek
ďssgesełľ
$.zeltemi

l8 E8ł sś2

8,3J &t0

787 327

3 g4Z7E6

Ü

4E&64Đ

373 fü0

2'i lł78w7

#S

74A72 8e2

0

4s 166 33Ż

Ż s43

Ä7 4g1 os8

ä3,$7 01s

179 00sŹ33

ta

80.9

4s5

25r

Í86 9663s3

'6

9ä3 64Ź

u

3s 2E&7#

0

ŹxŹ 66t 0*l

4.1.2,ForgóeszkÖzÖk
Készletek
Év.. kÖzben, vásáľláskor. anyagkÖlłséget

nyilvántartásba, Év végi koszléteř grrt,ä:

KÖvetelések

Vevő követelések

n

{ÖĽry9[ink,
05o 702 Ft.

a

készleteket az

év végi leltár

adatok Ft-ban
315
286 6s8

e

236 000

491 020
Adott

ék

650 790

alapján vesszÜk

r\t t\l!IŚI tĺ.oDanyal ś.eľutetgondnoKsaglěs't€Iepiilesüzemeltetési
Non-pľofit KłizhasznrĺKft

KIEGÉSzito MaLLÉKLET
a 2420. anuáľ l_decembeľ 31. ĺdőszakľa

Munkatlgyi lĺözp, igényelt támogatás

LBB24!

oEP táppénz kÖvetelés

533 064

Afa átvezetési számla

I 017 495

Nav túlÍizetés

22 000

0sszesen:

3 720 786

PénzeszkÖzÖk

adatok Ft-ban

Pénztár

326 440

Elszámolásl számla
Elszámolási

számla.közÍoglalkożiaiottaE-

oTP káľtyaszámla
Osszesen:

233 612 r.61
B 829 867

883 792

243ö52260

4.1.3.Aktĺv időbe|i elhatáľolások
adatok Ft-ban

2aĄ

evi biztosĺtások

0sszesen:

4.2.

I 264 987
1 264987

Foľások

4.2.1.saiát tőke
Jegyzeťl tŐke

adatok Ft-ban
64 000 000

Tőketartalék

Eredménytartalék

324 816 000

LekĺjtÓtt taľtalék

Ertékeĺésitartaĺék

Adizott eľedmény

0sszesen:

4.2.2.Géltartalék
A Táľsaság a 2020 évi beszámoĺási időszakban célĺartalékotnem képzetÍ,

I

31 561 000

420 377 000

I\t'l\l!lŚ

l

I\o Dä nyal ň.eľu letgond

n

oKsagl €s' tBlepii

Non-pľoÍit Kłizhasznrĺ Kft

les

ĺizem eltetési

KIEGÉszir(i MEILÉKLET
4.2.3.Kötelezettségek

a 2020'januáľ l_dscembeľ 31' ĺđőszakľa

Hátrasorolt ktitelezettségek nincsenek.
HossztJ lejáĺatÚ kÖtelezettségek nincsenek,
Rrivĺd lejáľatÚ

kl'telézettségek

Szépkáľýa feltÖltés

kÖt.

adatok Ft-ban
210

Belföldi szállĺtók

5 016 377

4 084 000

Cégautr ađó

I944
20 902 815

Fel nem vett illetmény

járÚlér

433 983

Társadalom biztos ĺtásĺ

4 542 000

Szociálĺs hj, adó

3 190 uuu

Rehabi|ĺtácĺós hj

778

973-

44s

000

Tagdíjak beĺĺz.szla'

3 200

Biztosĺték,óvadék

4102713

Osszesen:

-------

43 865 005

4.2'4.Passzĺv időbeli elhatárolások
Bevételok passzív időbeli elhatárolása

Ztld' ĺllegális hulĺadékmiatti

elhaffi

adatok Ft ban
14 000 000
3 210

en

14 003 210

KÖltségek, ľáford ĺtások passzĺv időbel i elhatáľolása
adatok Ft-baĺ

Vizdĺj' csatoľnadĺj

708 013

Gőadĺi

153 287
122 427

9

l\.(rl\l!ľt r Ä(, Dfl nyal rteľuleTgononoKsagl es t elepu lesuzem eltet€sr
Non-pľoÍit Kłizhasznli Kft

KIEGESzĺľÓ MELLÉKLET
a 2Ü20, anuáľ l-decembeľ 31. iđőszakľa
Halasztott bevételek-beruházás miatt

48 279 280

Elektromos autóra kapott támogatás elhat.

Osszesen:

5.

I 126 029
50 389 036

Eľed.mlilykimutatáshoz kapcsolldó kiegészÍtégek

5, L,

KÖzhasznÚ tevékenységből száľmazó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek

2 090 397

Tárgyi eszkÖz éĺtékesítés

1 334 818

Kapott kártérĺtés'támogatás

I 307 340

0EP lĺÖltségtérÍtés

82764

Reg. Munkatigyi KÖzp'-tol kapott támogatáś
0 n ko ľm ányz atĺ tám

og

atás. pé nz ü gyi e$
l

béfuly1-

-ebből jogsz, miatt halasztott bevétel elhat' Összeg
Halasztott bevétel

Egyéb bevételek

Osszesen:

425878?
I 026 785 000
-14 000 000
17 10s 031

69 105

I 039 033 937

5.2.Anyagjellegti ráfordítások (Összesen)
AnyagkÖltségek

adatok Ft-ban
35 470 845

Munlĺa és védŐľuha

5 291 955

Uzemanyag kĺiltség

11 478 699

Nyomtawány' irodaszer

603 917

GazÍelhasználás

3287 481

VÍzĺelhasználás

3 849 231

Villamos energia

5 073 980

AnyagkÖltségek összesen:
ZÖldhulladék szállítás

lllegális hulladék szállítás

Gépszállítás

t0

65 056 008
7 546 950

14 663 148
215 000

fi'Ur(ľ,H t' l(ö bányai Keľiiletgondnoksági éľT elepfilésůizemeltetési
Non_pľofit Kłizhasznú Kft

KIEGÉszÍrÓ MEI'IÉKLET
a 2A2A. anuáľ l_decembeľ 3l'' időszakľa
Bérleti dĺjak
Karbantartási kÖltségek

B 406

567

86 498 544

Hiľdetés'reklám

5 667 593

oktatás' továbbképzés

1 021 011

Ugyvédi és gazd, Tanácsadás

I 237 500

Posta' távközlés

1 933 499

Könywizsgálat

2?9?tZ}

KÖnywiteĺi szolg'

4 800 000

Külĺjnféleegyéb ktsg

109 810 841

lgénybe vett szolgáltatások

e51 092 773

Hatlsági szolg, dĺj' illeték

2 211 955

Pénzügyi beÍektetési szolg,

3827 424

Biztosítási díjak

I 853 341

Egyéb szolgáltatás

Anyagjellegiĺ ľáÍoľdĺtásösszesen:

t48927L6
331 041497

5,3,Személyi jellegĹĺ ráfoľdĺtások
BérkÖltség

Rendszeľes egyéb juttatás

Adlktiteles gépkocsi kÖltségtérÍĺés
Bér Összesen:
Szép kártya

adatok Ft-ban
415 627 645

28?97 675
I 790 000

M57L5320
2 523 688

Munkába járással kapcsolatos kÖltségek

950 040

Beĺskolazásĺ Utalvány

962404

Munkáltatit terhelő táppénz

2 633 846

Repľezentáció

I 842 915

Munkáltatlt teľhelő SZJA

1 043 390

Segélykeret

39246A

Egyéb személyi jell, kiĺĺzetés

815 128

Személyĺjellegĺĺkifizetéśék:

1t

11 163 871

KUr(ľjt( l'

l(Ó bá nyai t(eľĺiletgon dnot$$ gi es'I'elepfĺlés iizem ettetési

Non-profit Közha$znú

Kft

KIEGÉSrÍľŐMEILÉKLnT

ł 202a,

anuáľ l_decembeľ 3L. ĺdőszakľa

Szocĺális hozzájáľulási adó

Rehabilitácils

1

hj'

753 000

55 336 356

Béľjáľulékok:
Személyi jellegÍI ltifizetéselĺÖsszesen:

5,4,

53 583 356

512 215 547

adatok Ft-ban

Értékcsi'kkenésileíľás
51 634 872

Terv szeľinti értékcsÖkkenés
100 eFt alatti eszkÖzök egyÖsszegĺi éľtékcsÖkkenése

Ertélĺcsölĺlĺenésileírás Összesen:

2 050 877

53 685 749

5'5' Egyéb ráÍordítások

adatok Ft-ban

Tárgyi eszkĺiz éľtékesĺtés
ĺ<Önyv szerinti éftéke

Káľeseményelĺlĺelkapcsolatos kiÍizetések

I 164 087
95 671

Bĺrságok' késedelmĺkamatok

2266793

Selejtezés kivezetése
onkoľmányzatokkal elszámolt

383 952

adlk

Le nem vonhatl áÍa

690 660
105 320 609

adl

607 776

Kerekítések

478

CégautÓ

Egyéb ráfoľdítás Összesen:

5,6,Pénzügyi mtiveletek bevételei: 336 Ft,
5,7,Pénztigyi műveletek ráĺordításai: 0 Ft'

6.

t2

Munkavállalókkal kapcsolatos infoľmációk

110 530 026

lŚUt(.lll( I

IĹo ba

nyar lŚeľiitetgon đnol(ságl cs' l'etepii lesĺizem eltetési
Non_pľoÍitKözhasznú Kft

KIEGÉszir,ő MEIIÉKLET
b

Átlagos statisztikai

**rä ?ľíu0o'ĺ:lllř*ľ'Ťiff#

Atlagos

ldőszak

statisztikai
létszám Ü,őlév)

eľ 3 1' ĺdő sza kľa

Bľunó

és
bér
ľendszeľes
egyéb
iuttatás (Ft)

január

119

27 697 055

Íebruár

L24

30 s97 693

március

LzL

281?4364

ápľilis

LZQ

27

május

L22

25 9s9 690

jÚnius

L25

29 518 691

jÚlius

L26

?8898224

augusztus

LaB

55 4s6 308

szeptember

129

30 378 78s

oktlber

t?7

30 917 004

november

123

100 679 034

decembeľ

LŻL

29 L27 L43

Osszesen:

L24

M57L5320

9?t329

Foolalkoztatási forma:
- Szellemi Íoglalkozású

?5Íő

- trizikai ínolnlknzńsl1'

99 fő

Összesen:
-

Teljes munkaidőben Íoglalkoztatott:

- Részmunkaidős:

Összesen

L?4tő
85 fő
39

Ťő

L24Íő

A Felijgyelő Bizottság tiszteletdÍja 2020 januáľ l-december 31, ktizÖtti időszakban,

,

t3

:
Járulékai:
Összesen:

Tagok tĺszteletdíja

2 700 000 Ft

361200 Ft
3 061 2CI0 Ft

rĺ.Uś.lst(I lĹo Danyal tĺeľlitetgondnolšátgiés'lElepiilésiizemeltetésĺ
Non_pľo{it Kłizh asznrĺ Kft

KIEGESzÍr0" MELIÉKLET
a 2a2a. januáľ l_decembeľ 3L. időszakľa
Az ügyvezető ľészérekiíizetett juttatások:

2020,aLu,ł020.12,31,

Jogcĺm

Osszeg

Munkabéľ

6 000 000

Jutal0m

1 500

000

szép lúľtya

180 000

Munkabér jáľulékai

990 000

Ruhapénz

359 038

Osszesen

I 029 038

l"Y91.J9 .tisztségviselő, Íelügyelő bizottsági tagoknak Íolyósított előleg, kť!ĺcsön, nevükben vállalt gaľancia a
KOKERT Kft-ben nem volt,

7.Egyéb kiegészítések

Előző évek módosítása
A Kft' 2020 évi beszámolójának készítésekornem kerĺilt

u

előző évet érintő jelentős összegťĺ hiba feltárása'

Sajátos tételbesorolások
méľ9gbqn. olyan tétel nem szerepel, amely több
lbemutatást
kĺvánna,

soľban is elhe|yezhetó lenne, és sajátos besoĺolása

Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok. A KOKERT Kőbányaĺ Non-prolit KÖzhasznú Kĺt mérlegébenaz adatok
jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - Össźehasonlĺihatók
előző tjzletĺ év me!ĺento aĺatłai,

u

-a

Értékelésielvek változásą
Az előző üzleti év mérlegkészĺtésénél
alkalmazott értékelésielvek - a jogszabályi előĺľások változásaĺn
változtak'

trjl * nem

A méľleg tagolása
Új tételeĺ<a mérlegben: A tárgyéVi beszámollban az elŐíľt sémán túl új mérlegtételek nem szeľepelnek,

Tételek

llYĺPttagoHsa.a méĺlegbsn:A mérleg téłeleitovábbtagolásának lehetőségévela KŐKERT Kőbányai

Non-profit KÖzhasznú KÍt a ĺárgyidőszakban neń élt,

Éľtélĺelési
kÜlÖnbÖzetek

t4

ÁUtĺľ;t(r' lŚo bänyei Keľĺiletgondnot<sagi és'lElepülesiĹzem eltetesi
Non-pľofit KłizhasznrĹ Kťt

KIEGLĘSzÍrő MELLEKLET
a 2020, januáľ l_decembeľ 31. iđőszakľa

Devizás tételek foľdulónapi átértékelése

A KŐKERT Kőbányai Non-pĺofĺt KÖzhasznú KÍt méľlegébenvaluta-' devizakészlet, kijlÍÖldi pénzéĺtékreszóll
pénzügyi eszköz, - kÖvetelés, - éľtékpapĺľ,
illewe - kÖtelezettség nincs'

Méľlegen kĺvüli tételek
Nyĺtott.hatáľidős, opciós és swap ügyletek A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le
nem zárt tigyletek miani ÍÜggő' vagy biztos ÜÖvóbeni) kÖtelezettsége nincs,

Nem látszó jĺ)vőbenĺ Íizetési kÖtelezettsége!;o]yan' a méľlegbenmeg nem jelenő pénzĹlgyi kÖtelezettség, amely
-a pénzügyĺ helyzet értékeléseszempon$ábóljelentőséggel bĺĺa fordúlónapón nemvolt.

ot évnélhosszabb lejáľatÚ kötelezettségek
A mérlegben olyan kÖtelezettség nem szeĺepel, amelynek a hátľalévő futamideje több mint

Öt éV,

KÖtelezettségek átsoľolása

A táľgyévben a hosszú lejáratri kltelezettségeknek a fordulónapot
átsorolásáľa nem keľ{ilt sor,

kÖvetŐ egy éven be|rjl esedékes tÖľlesztése

Biztosított kötelezettségek

A

méľlegbenkimutatott tárgyévi kÖtelezettségek kÖzÖtt zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítotĺ

kÖtelezettség nem szeľepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kÖtelezettségek
táľgyévi.kÖtelezettségek kÖzÖtt olyan kÔtvénykibocsátás miatti tartozás, váltótaľtozás vagy egyéb kÖtelezettség
nĺncs, ahol a visszaÍizetendő Összeg nagyobb a kapott ĺisszegnél,

A'

Köľnyezetvédelem
Veszélyes hulladékok, kÖľnyezetre káĺos anyagok
A tevékenyséoje1legéből adldóan a gazdálkodó n€m termel' és nem tárol veszéĺyes hulladékot, a tevékenység
soľán keletkező, kÖrnyezetre káros anyagok elenyészők'

Közvetlenül kťirnyezefuédelemmel kapcsolatosan sem
kerÜlt elszámolásľa.

u

előző {izleti évben, sem a tárgyévben kÖltség nem

A kÖrnyezefuédelmi kÖtelezettségek, a kÖľnyezet Védelmétszo|gáló jÖvőbeni kÖltségek fedezetére sem az előző
üzleti évben, sem a táľgyévben céltartalék-képzésnem tÖrtént'

Nem látszl kÖľnyezetvédelmi kÖtelezettségek: A kťĺtelezettségekkÖzÖtt
helyreállĺtási kÖtelezettség a ľoľdulónapon nem állt Íenn.

ki nem mutatott

kc}rnyezetvédelmi,

A megbĺzhaló és valós összképhez sziikséges további adatok

A számviteli.tdrvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesĺtése
elegendő a megbÍzható és
valós Összképnek a mérlegben, eľedmény-kĺmutatásban tÖrténő bemutatásához.

Budapest, 202l. március 23
Ügyvezető
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1. A szervezet azonosĺtó adatai
Név: Kőkort Kóbányaĺ KerĹiletgondnoksági és Településüzemeltetési Non-pľofit Közhasznr]
Kft.

Székhely: 1107 Budapest, Basa utca 1. Hrsz:38315/83
Cégjegyzékszáma: 0'| _09-898803
Adószáma : 1 4324130-2-42

Képviselő nove: Szabl László

2.Táľgyévben végzett alapcél szeľinti és kiizhasznú tevékenységek

bemutatása

ATársaság tevékenységétazalábbi, az otv. 13. $-ának (1) bekezdésébenés a 23. $-ának
(5) bekezdésében nevesĺtett egyes onkormányzatifeladatokhoz

.
.
.
.
.
.

kapcsolódóan végzĺ:

TelepĹjlésüzemeltetés totv. l3.s (1) bekezdés 2. és 23. $ (5)bekezdés 1. pontja],
intézményi zöldteľĹjletek fenntartása [Ötv. 10. $-ának (3) bekezdése, 13. $ (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. $ (5) bekezdésg 10-11' pontja]'
környezelegészségÜgy [Otv. 13' s (1) bekezdése 5' pontja],
helyi környezetvédelem [otv. 13. $-ának (1) bekezdése 11. pontja],

helyi foglalkoztatás [otv. ĺe. $ (1) bekezdése 12. pontja] és a terÜletén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitáoióJának' valamint a hajléktalanná
válás megelózéséilek biztosÍtása [Ötv. ĺ3. $-ának (1) bekezdése 10. pontja és 23.
$_ának (5) bekezdése 12' pontja]'
kozreműködés a helyi közbiztonság biztosĺtásában [otv. 13. s (1) bekezdése 17.
pontja és 23. $-ának (5) bekezdése 18. pontja].

A Társaság az önkormányzati feladatok ellátása érdekébenüzleti tervet készĺtętt'amelyet a
Budapest Ěőváros X. kerijlet Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testijlete hagyott jóvá.
A Társaság a feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknalĺ mogfelelően, így
kulonösen a 2ať. évi CLXXV' töľvény az egyesÜlési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működésóľől és támogatásáľól, valamint a 2000. évi C. törvény
(a számvitelról) elóírásaiszeľint látja el.
A Kozhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító
koltségekre nyújtott támogatások:
feladatellátás feltételeinek megteremtéséhoz az
onkormányzat álłal nyújtott támogatás 1 a26 785 000 Ft.
A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatoĺĺellátásáľa
használta Íel:

a
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A teleprilésüzemeltetés területén [Mötv. 13. s (1} bekezdés 2. és 23. $ (5} bekezdés
(1) pontja alapjánJ:
A helyi kiizteriiletek fenntartásában :
önkormányaati kozterĺiletek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesíté_
se' kaszálása, zĺildťelÜlet kaľbantartása,

.
.
.
.
l
.
r
r
e
r
o
.
r
ł
.

magasságĺgallyazás'

kerületi nyáľfák rendezége,
kdzutak Ĺirszelvénybiztosítása,
virágkosarak kihelyezése,
növénwédelem,
jégmentegĺtés,
játszóterekgondozása'
játszószerek karbantartása, szabványosĺtása,
paľki berandezésitárgyakkarbantartása,
paľki ontözövz hálózat Üzemeltetése,
Körosi Csoma sétány dĺszvilágĺtás és sziikőkút kaľbantartása,
Bányató szókőkút Üzemeltetése,
egynyári vĺrágok klĹiltetése,
k|száradt fák kivágása;

Az intézményĺzoldtertjletek fenntarłásában [Mötv. 10. s {3) bekezdése, 13.s (1)

be_

kezdés 6. és 8. pontja és 23. $ (5) bekezdés 10_11' pontja alapjánJ:
lntézményijátszótéĺi eszközök ellenörzése' szabványossági folÜlvizsgálata,
javĺtása,
fák ga|lyazása, csonkolása, kivágása,
sĺkosság mentesítő anyag blztosĺtása'
szállítás;

.
o
o
r

A kornyezet_egészségÜgy terĹiletén [Mötv. 13. $ (1) bekezdés 5' pontja alapján]:
finkormányzati kozterÜletek, parkok, játszóterek takarítása,
illegál|s szemét e|szállítása,
kutyatjrÜÍék gyĹijtők ás kutyafuttatók üzemeltetése;
koztéri illemhely ĺjzemeltetése

.
r
o
ł

A környezetvédelem teľtiletéł[Mötv. 13' s (1} bekezdése 11' pontja alapjánJ:

.
o
r
o

Ż

lakosságikerijletszépĺtés{akciók)
avargyiijtő zsákok beszerzése a lakosság részére
közterijletek szépítésea lakosság bęvonásával
lakosságikomposztáláselősegĺtése

xlxľnľ Kőbĺ{ nyni Keľĺiletgond noksĺ{gĺés Tetepĺi lésĺizemeltetésiNonproÍit KłĺzhasznúKft
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Ahelyi foglalkoztatás [Mötv. 13. $ (1) bekezdés 12' pontja alapján] és a teľtiletén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitáclljának, valamint a hajléktalanná v$lás megelőzésének biztosítása terÜletén ĺMotv. 13. s (1) bekezdés 10. pontja és
23. $ (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

.
.
.

Kozfoglalkoztatás,
KözérdeltĹimunkavégzés,
Hajléktalanokfoglalkoztatása;

A feladatelĺátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzatáltal nyújtott támogatás a
tá rsasá gi idószakban a következőképpen alaku lt:

Kapott mĹikodési támogatás összege havonta: adatok Ft_ban

HONAP
JANUAR
FEBRUAR
MARCIUS
APRILIS
MAJUS
JUNIUS

UTALT OSSZEG
72 962 CI84

72962484

110 772 088

85
85
85
85
85
85
85
85
85
í 026

JI]LIUS

AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

osszEsEN

565
565
565
565
565
565
565
565
565
785

416
416
416
416
416
416
416
416
416
000

3.Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
3.1 .

Kózhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolidó közfeladat, jogszabáĺyhely:

AteleptilésÜzemeltetés teľĹiletén[Mötv. 13. s (1)bekezdés 2' és 23. $ (5) bekezdés

(1) pontja alapján]:
A helyi közterĹiletek fenntartásában
onkorm ányzati közterrjletek, parkok, játszlteľek parlagfű és gyom-mente_
s ĺtóse, kaszálása, ztj'ldfel ijĺeti kaľbantartása,
magasságl gallyazás,
kerĹileti nyáľfák rendezése,
közutakĹirszelvénybĺztosĺtása,
virágkosarakkihelyezése,
növénVvédelem,

.
.
l
r
r
r

:
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o
o
o
r
o
r
o
.
.

jégmentasĺtés,

játszlterekgondozása,
játszószerek karbantartása, szabványosĺtása,
parki berendezési táľgyak kaľbantartása,
parki öntozővíz hállzat ĺizemeltetése,
Kórösi Csoma sétány díszvilágítás és szokőkút karbantartása,
Bányató szokőkút Üzemeltetése,
egynyári virágok kiĹiltetése'
kĺszáradt fák kivágása;

Az intázményi zöldteľületek fenntaľtásában [Mötv. 10. $ (3) bekezdése, 13. s (1)

be_

kezđés6. és 8. pontja és 23. $ (5) bekezdés 10_11. pontja alapján]:
intézményijátszótéri eszkozok ellenőłzése, szabványossági felĹilvizsgála_
ta, javítása,
fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
síkosság mentesító anyag biztositása'
szállĺtás;

r
r
r
o

o

A környezet_egészségÜgy teriiletén [Mötv. 13. $ (1) bekezdés 5. pontja alapján]:
önkoľmányzati közterÜletek, parkok, játszóterek takarĺtása,
ĺllegális szemét elszállítása,
kutyaÜrĹilék gyűjtők és kutyafuttatók Ĺjzemeltetése;
kóztéri illemhely üzemeltetése

.
.
.
.

A helyi koľnyezetvédelom terijletén [Mötv. 13. $ (1) bekozdóse 11. pontja alapján]:
avaľgYĹljtő zsákok beszezése a lakosság részére;
koztertjletek szépítésea lakosság bevonásával;
lakosságikerÜletszépĺtés(akciók);

o
r
.
.

lakosságĺkomposztáláselősegítése;

Ahelyi ťoglalkoztatáe lMotv. 13' $ (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a

terÜletón
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitácĺójának' valamĺnt a hajléktalan_
ná válás megelőzésének biztosítása teľĹjletén [Motv. 13' s (1) bekezdós 10. pontja és
23. $ (5) bekezdés 12. pontja alapján]:
Közfoglalkoztatás,
kozérdekűmunkavégzés,
hajléktalanok foglalkoztatása;

.
c
.

3,2, Közhaszn ťl tevé kenysóg célcsoportja : Kőbá nya
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4. Kfizhasznú tevékenyeégéľdekébenfelhasznált vagyon kimutatása
A tétel megnevezése

saiát tőke
Jegyzett tťike
Jogyzett, de még be nem fizetett tőke {-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Leĺ<ötÖtt tartalék
É*ékelésĺ
tartalék
Teyékenység eredmény

céltartalék
Ktitelezettségek
Passzĺv ldőbeli elhatárolások
Források {passzĺvák l összegen

5.

Előző óv

Tárgyév

Változás
*,- BFt

56í

388 8{6
64 000

420 377
64 000

+3.l

303 323

324 816

+21 493

21 493
0
64 355

+10 068

72295

31 561
0
43 865
64 392

525 466

528 634

0

0
-20 490
-7 903
+3 ,168

cél szeľinti juttatások klmutatłłsa

Cél szerinti juttatás megnovozése
Munkatigyi kozpont juttatása

Cél szerInti juttatások összesen

Előző év

I522582
I 522 582

Tárgy év
4 258782

4258782

A lĘunkaĹigvi kö,zponttól kapott támogatás ľészletezése
A KŐKERT K-óbányai Non-proíit Kozhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala
MunkaügYiKözpontja (1082 Budapest, Kĺsfaludy utca 11,) a következ0
szERzoDEsEKET kotötték 2020 évre vonatkozóan'

nĺĺlsÁel

_2020,a2.2g'szerződés száma: ,l 0{1 0/26/00{ 66
Szerződésben szereplő összeg 10'256.976 Ft', 10 fó álláskereső közfoglalkoztatásbÓl eredő
kozfoglalkoztatási béréhezés az azt terhelő szociális hozzájárulási adÓhoz, ezen felül
kozvetlen, - és anyagkoltséghez 786.800 Ft.
2019 óvľe beérkezett támogatás: 9 094 291 Ft'
Kozvetlęn anyagkoltségre kapott osszeg:
0 Ft'
202a évra beéľkezetttámogatás: 1 o42 827 Ft'
1, 2019.03.01

5
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2' 2020,03.01 . - zan.02.28. szerzódés száma: í 0í { 0/26'00ĺ 84
Szeződésben szerepló összeg 7.331.904 Ft., 8 fő álláskeresó közfoglalkoztatásból eredő
közfoglalkoztatási béľéhezés az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 7.331'9o4 Ft.
2020 évre beérkezett támogatás: 3 215 955 Ft,
Ft.

^2o2o

évben kapott támogatások havonta:

H

tá
494 547
558 280
316 734
255
276 763
427 627
477 038
518 361
397 146
215 157
158 782

I

febľuár
március
áprilĺs

tus

au
ber
október
november
december

172714
4258782

6. Vezető tisztsé gv iselőkne k ny újtott j uttatások

A Fe

|

Ü

gyeló Bizottság tiszteletd ĺja (Ft_ban

Megnevezés

Tiszteletdĺi
Járulékai

Osszesen

Előző év
2 040 000

377 400
2 417 400

).

Táľgy év
2 700 000
361 200
3 061 200

Eltéľés+_ Ft

+660 000

-16 200
-16 200

Az Ügyvezető részérekifizetett juttatások (Ft-ban):
Megnevezés
Munkabér
Jutalom
Béren kívti|i kp jutt.

Etkezésĺutalvány,
szépkáľtya
Eletbiztosítás
Munkabér Járulékai
Ruhapénz
6

E!őző év
6 000 000
0
0
180 000

0

1 110 000

427 926

Táľqv év
6 000 000
1 500 000

Eltérés*. Ft

0

0
+1 500 000
0

80 000

0

0
990 000
359 038

0
"120 000

1

- 68 888
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7 717 926

7. Közhasznú

MELĺ,Érlnľ
I 029 038

+1

jogállás megállapĺtásához szĺlkséges mutatók

Alapadatok (eFt)

Előző év(1)

A. Vezetó tisztségvĺselőkne k nyújtott juttatás

7

B. Évesösszes bevétel

Tárgy év(2)

718

I 029

943 671

1 039 034

915 826

1 029 890

Ebből:

C. A szja megh. részénekaz adőzó rendelkezése szerĺnti

felh. szólÓ 1996. évi cxxvl. tv. alapján átutalt összeg

D. Kózszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
F.

Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéaiós Alapbóĺ

nyújtott támogatás

G. Korrĺgált bevétel (B-(C+D+E+F+))

I

27 845

H. Összes ráfordítás (Kiadás)

922 17A

1 0a7 473

l. Ebből személyi jellegĹi ráfordÍtás

462064

512216

J. Közhasznrj tevékenység ráfordításai

922 178

1 QO7 473

K. AdÓzott eredmény

L. a

21 493

31 561

0

0

szervezet munkájában kozremĹiködő kiizérdekü

önkéntes tevékenységetvégző személyek száma

Erőforrás ellátottsági mutató

MutatÓ teljesÍtése

igen

ném

Ectv.32 $ (4) a) ((81+B2yz>1.000.000, -Ft)
Ectv.32,$ (4) b) (K1 +K2>=0)

x

Ectv.32 S (4)c) (11+12-41-42/(H1+ H2)>x9,251

x

Társadalmi ellátottság mutatÓ
Ectv.32. $ (s) a) ((C1+C2y(G1+G2)>=0,02)

Mutató teljesítése

X

nem éľt.

Ectv,32 $ (5) b) ((J1+J2y(H1+H21>=s,65;
Ectv.3z.$ (5) c) ((L1+L2Y2=1CIťó}

nęm éľt

x
nem ért.

nem éľt

Budapest, 2021. márcĺus 23
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Vélemény

rŐrpRľ

Kőbanyai Keľiiletgondnoksági és Teleptiléstizemeltętesi Non-proťrt
Társaság (székhelye: ll02 Budapest, Basa utca 1.,
Felelösségű
Közhasznri Koľlátolt
_
_
oégiegyzékszáma:0l 09 898803, adőszáma: |4324130-ą42) (''a Társaság") 2a20. évi
.gys".rĺi*ĺt"tt éves beszámolójának kĺinyvvizsgálatát, aľnely egyszeľiisített éves beszámoló a
2Ói0. december 3l-i foľdulónapra készítettméľlegból _ melyben az eszköziik és foľľások
_'
egyezo végösszege 528,634 E Ft, az adőzott eređmény31.5ó1 E Ft nyeľeség és az
valamint a
Ęyanezen-idipďnttal végzodó üzleti évľęvonatkozó eľodmény kimutatásbólo'
áll.
mellékletből
kiegészítö
jelentőś
is
taľtalmazó
politika
összefoglalását
ęlęmęinek
sžámvitęli
Elvégeztem a

Véleményemszeľiňt a męllékelt egyszeľiisített éves beszámoló megbízható-és valós. képet ad a
Táľsaság 2020. decembeľ 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi holyzotéľől, valamint azęzen
iđőponttalvégzodo üzleti évľsvonatkozó jövedęlmiholyzetéről a Magyaľoľszágon hatályos, a
számvitę1ről řoto zooo. évi C. törvénnyel összhangban (atovábbiakban: ,,számviteli torvény'').

AvéIeménynlapja
Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Kön5wizsgálati Standardokkal összhangban és a
könywizsg}laha vonatko zi -Magyarorszagon hatályos _töľvények és egyéb jogszabáýok alapjan
jelentésem,*4
hajtôttam uégr". Ezen standardok éĺęlmébenfennálló felelősségem bővębb leíľását
kinywizsgđĺóegłszerlisített éves beszámoló tr.önywizsgálatáért való feĺełőssége"szakasza
taĺtalmazza.
Független(ek) vagyok a táľsaságtÓl a vonatkozó, MagyaľoľszÄgon hatályos jog.szabáý9kban és a
hivatás magataľtási (etikai) szabályaiľól és a
tvĺagyar Könywizsgálói Kamara ,, A könywizsgálÓi
regýótmi eljárásľóf szolő szabályzatď'-ban, valamint az ęzękbęn nem ľendezett kérdések
tęřintetében a Könywizsgálók Nemzetközi Etikai Standaľdok Testi.ilete által kiadott ,,},ĺemzetkłizi
etikai kódex kamaľai tag kÖnywizsgáliknak (a nemzetközi fiiggetlenségi standaľdokkal
egybefoglalva)'' címiĺkéziktlnyvében (az IESBA Kódex_ben) foglaltak szerint, és megfelelek az

ugyanezen noľmákban szereplő további ętikai ęlőíľásoknak is.
Meggyőzódésem, hogy az tita\am megszerzett könywizsgálati
alapot nyújt véleményemhez.

bizonyítékelegendő és megťelelő

Egyéb infoľmáciik: A közhasznúsági melléklet

rlrpRľ

Az

egyéb infoľmációk ą

Az

egyszerűsĺtętt éves bęszámolÓ általam végzett könywizsgźłIaltłval kapcsolatban az én

Kőbányai Kertiletgondnoksági és Telepĺilésüzemeltetési
Non-řiofit Közhasznri Korlátolt Felelösségii Táľsaság Ż0Ż0. évi közhasznťrsági mellékletéből
álhaĹ. A vezetés felelös a közhasznúsági melléklętnek a350l2a1ĺ ' (xll.30.) Koľmányľendelet
A Íi'iggetlen könywizsgálói
vonatkozl előírásaival összlrangban történo ęlkészítésééľt'
adott véleményem
beszámolóľa
jelentésem ,,Vélemény"szakaszäban aZ ęgyszerűsítętt éves
nęm vonatk ozik akĺizńasznúsági mellékletľe,és a közhasznúsági mellékletľę vonatkozóan nem
bocsátok ki semm ilyen foľmáj Ĺl bizonyosságot nyújtó kövętkeztetést.
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felelosségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ęnnek soľán annak méľlegelése,hogy a

közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb inťormációk lényegesen ellentmondanak-ę az
egyszerűsített éves bęszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szęrzętt ismęretęimnek' vagy
egyébként úgy tiinik_e, hogy azok lényeges hibás állítást tarta|maznak. Ha az elvégzett munkám
alapján arra a következtetésľe jutok, hogy a közhasznťlsági melléklet lényeges hibás állítást
taľtalmaz, kötelességem eľről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben
nincs jelenteni valim.

A

vezetés és az iľányítással megbízott személyek felelőssége
tleszrímolóéľt

az egyszeriĺsített éves

A vezętés felelős az egyszen1sített éves beszámolónak a számviteli töľvénnyel összhangban
valamint az olyan
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítésééľt,
bęlső kontľolléľt,amelyet a vezętés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehętővé váljon az akéłr
csalásból, akár hibábÓl eredo lényeges hibás állítástól męntes egyszeľiĺsítettéves beszámoló
elkészítésę.

Az

egyszeľtisített éves bęszámoló elkészítésęsorán a vezętés fęIęlös azért, hogy felrnéľje a
Táľsaságnak a vćilalkoz'ás folytatásáľa való képességétés az adott helyzetnek megfelelöen
közzé tegye a vtilalkoztls ťolytatásával kapcsolatos infoľmációlłat, valamint a vezetés íeleĺa

vállalkozás folytatásának elvén alapulÓ egyszeriĺsítettéves bęszámoló összeállításáéťt. A
vezętésnek a vállalkozás folytatásának elvéböl kell kiindulnia, ha ennek az ęLvnęk az
érvényesülésételtéľö ľendelkezés nęm akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondi tényező, köľiilmény nem áll fenn.
AzirányÍtással megbízott szeméĺyekfęlelősęk

a Társaság

pénzügyi beszámolási folyamatának

feltigyeletéért.

A kłinywizsgáló egyszeľiisĺtettéves beszámoló kłinywizsgńlałáértvalófelelőssége

A könywizsgálat soľán célom kellő bizonyosságot szęľezni arľÓl, hogy az

egyszerusített éves

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akáľ hibából eľedö lényeges hibás állĺtást'

valamint az,hogy ennek alapján a véleményemęt taľtalmazó fiiggetlen könywizsgálóijetentést
bocsássak ki' A keilr bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem gaľancia aľľa, hogy a
Magyaľ Nęmzeti Könywizsgálati Standaľdokkal összhangban elvégzett könywizsgálat mindig
feltárja az egyébként létez6 lényeges hibás állítást, A hibás állítások eľedhetnek osalásból vagy
hibából, és lényegesnek minőstilnek, ha ésszeľiilęhet az a várakozás, hogy ezek önmagukban
vagy egyiittesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszeľiĺsítettéves bęszámoló alapján
meghozott gazdastłgi döntésęit.

A Magyaľ Nemzęti Könywizsgáĺati

Standardok szeľinti könywizsgálat
megítéléstalkalmazok és szakmai szkepticizmust taľtok fenn.

egésze soľán szakmai

Továbbá;

.

.

Azonosítom és ťelméľemaz egyszenisített éves beszámoló akáľ csalásbil, akáľ hibábil
eľedő lényeges hibás állításainak a kocktnatait, kialakítom és végľehajtom az ezen
kockázatok kezeléséľealkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és
megfeleló konyvvizsgćĺlat| bizonyítékoÍszerzek a véleményem megalapozásához. A
csalásból eredó lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a
hibából eľedőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásolĺat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontľoll ťelülíľását.
Megismeľęm a konyvvizsgáiat szempontjábÓl ľelęváns belsó kontľollt annak éľdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljáľásokat tęrvęzzek meg, amelyek az adott köľiilmények
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l^

között megfelelőek, dę nem azért, hogy a Társaság bęlső kontľolljának hatékonyságáľa
vonatkozóan véleménytnyilvánítsak'
a

a

Éľtékelema vezetés által alkalm azaÍt szílmviteli politika megfelelöségét és a vezetés által
készĺtęttszámvi te l i becs l ések és kapcsolód ő közzététęlek ésszeľiiségét.

Ktivetkeztętést vonok le arril, hogy helyénvall_e a vezetés részérőla vállalkozás
folytatásának elvén alapuló egyszenĺsítettéves beszámoll összeállítása, valamint a
megszeľzett könywizsgálati bizonyíték alapján arľól, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy ťeltétęlękkelkapcsolatban, amelyek jelentös
kétségetvethetnek fel a Táľsaság vátlalkozás folytattlsáľa való képességétillętően.
Arnennyiben azt a kövętkeztetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
fiiggetlen könyvvizsgálói jelentésęmben ťel kęll hívnom a figyelmet az egyszenĺsĺtettéves
beszámolóban lévö kapcsolódó közzététęlękľe' vagy ha aközzétételek e tękintetben nem
fiiggetlen
megfelelőek, minősítenem kell véleményemet.Kövętkeztetésęim

a

ktinyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszeľzett könywizsgálati bizonyítékon
alapulnak. Jövőbęli események vagy feltételęk azonban okozhatják azt,hogy a Táľsaság
nem tr.rdja a vtłllalkozást folytatni.

a

a

és taľtalmát,
Éľtékęlemaz egyszerusített évęs bęszámolÓ átfogó bemutatását, felépítését
valamint éľtékęlemaztis,hogy az
beleértve a kiegészítö męlléklętbentęlÍkł)zzététęlekęt,
egyszenÍsített évęs beszámoliban teljestil-e az alapul szolgáló iigyletek és események
valós bemutatása'

irányítással meghízott sz,emélyek ĺlĺlomásáľahozom - egyéb kéľdésękmęllętt - ą
kiĺnywizsgálat tervezętt hatóköľét és titęmezesét, a könywizsgálat jelentŐs megállapításait,
bęleéľtve a Taľsaság által alkalmazott belső kontľollnak a kĺinywizsgálatom soľán általam
azonosított jęlentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Az

Budapest, 202I. máręius 23.
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Teljességi nyĺlatkozat
Vaľga Eszteľ Ágnes könywizsgĺĺló ľószéľe

A jelen teljességi nyilatkozat a

rorBRľ Kőbányai

Keľiiletgonđnoksági és Településiizemeltetési Non-

pľoÍit Közhasznú Koľlátolt FelelősségtĺTríľsaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca 1. cégiegyzékszźtma:
0l - 09 _ 898803, ađószáma: ,4324130 _ 2 _ 42) 2020. decęmbeľ 31_i éves beszámolójának (a mér|eg, az
eľedménykimutatás és a kiegészítö melléklet és közhasznrisági melléklet, egyĺit* ,,a pénztlgyi kimutatás;k'')
Önĺ'k által elvégzett könywizsgálatäval kapcsolatosan készítlt,amely koňywĺzsgĺlatnalč'aza celja, hogy

véleményt nyilvánítson aľról, hogy az évęs beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi ć.
ttiľvénnyel (''a Számviteli töľvény'') összhangban.
Elvégezve mindazt az ínťoľmációkéľést,amelyet sziikségesnek taľtottunk a nyilatkozatunk megadásához
leg|obb tudomásunk és meggyőzödéstlnk szerint megeĺősítjĺtk az alábbiakat:
Pénztigyi kimutatĺ{sok

1.

Tisztában vagyunk azzal,hogy a könyvvizsgálatot azzal azalapfeltételezésse!végzik, hogy a vęzetés
és az irányítással megbízott személyek elismeľtékés éľtik, hogy felelősséggel taftoznak a pénzügyi

kimutatásoknak a vonatkozó pénztigyíbęszámolási kęľętęlvekkel tisszhangban ttirténő elkesiĺteseěľt,
beleéľtve, ahol ľeleváns, azok valós bemutatásáú,

2.

Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítrĺsa és mtlktidtetése, amelyet a vęzetés és az iľányítással

megbízott személyek sziikségesnek hatáľoznak meg ahhoz, hogy lehetövé tegye olyan pénzügyi
kimutatások készítését,amelyek nem taľtalmaznak akát osalásból, akáľ hibából ęiedö linyeges hibás

állítást.

3'

Teljesítettĺtk a könyvvizsgálati megbízási szeľződésben ľiigzítetett kötęlezęttségeinket, amelynek
megfelelően a mi felelősség{ink volt a pénziigyi kimutatĺások Számviteli ttiľvénnyel iisszhangban
töńénö elkészítéseés bęmutatása, valamint meggyöződésttnk, hogy a pénztigyi
kimutaňsok
_megbízható és valis képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéröl.

4. A számviteli
j

becslések készítésesoľán, beleéľtve a valós értékęnéľtékelteket,az áłltalunkalkalmazott
elentos ťeltételezésekésszeľiĺek.

5' A

kapcsolt felek közötti

összhangban történt.

6.

7

viszonyok és iigyletek ęlszámolása és közzététele a Számviteli töľvénnyel

Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a méľleg foľdulónapja utáni idoszakban ttirtént
események miatĹ a pénztgyi kimutatások tekintetében kiigazítást igérryelt'

A

tulajdonosok, vezetés ellenőľzési ľendszeľe ľévénmegfeleloen keze|i

kockázatéú'

a

csalás, hamisítás

I Nincs tuĺlomásunk egyéb báľminemĹi lényeges taľtozásról vagy követelésľól, amely jelentósen
befolyásolnĺí a oégtink pénz1tgyi helyzetét.

9,

Nincsenek a Táľsasággal szemben olyan nem érvényesítettigényelc, amik az tigyvédĺinkvéleménye
szerint éľvényesíthetőklęnnének.

l0. A számviteli nyilvántaľtás, ami a pénziigyi infoľmáciő alap1a, pontosan és megbízhatóan, megfelelĺĺ
részletességgel tiikľözi a cégĺlnknek az ĺigyleteit.

1l' A cég1ink megfeleló jogcímmel ľendelkezik valamennyi tulajđonában lévó ęszköz felett, azokat a
köziilt jelzálogon kívttl egyéb zálog nem ĺeľheli.

12' Szeľzodéseink mindazon szęmpontjainak eleget tetttlnk, melyek nem teljesĺtés esetén lényegesen
befolyásolnák a pénzllgyi kimutatásokat.
13.

A pénziigyi kockázati kitettségľe és pénzĺigyikockäzat-kezelésicéljainkľaés poĺitikáinkľa vonatkozó
inťoľmációkat a Számviteli tlľvénnyeĺösszhangban megfelelően bęmutattuk az üzleti jelentésben.

14.

Nem meľttltek fel olyan jelentös kéľdéseĘamelyek szükségessé tennék az elozó idószaki hibák
koľľigálásának ktiltin (harmadik) oszlopban töľténő megjelenítéséta tfugyidőszaki pénziĺgyi
kimutatásokban.

15.

A

kövętkezőket megťelelően közzétęttttk

łisszhangban:

o

a

kiegészítő mellékletben

a

Szrĺmviteli töľvćnnyel

a Számviteli ttiľvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénziigyi és jövedelmi helyzetéľól
szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelęzök részétętöľténő bemutatásához
szükséges számszeľĺĺadatokat és magyaruzatokat

o
o
16.

a Társaság számvitęli politikájának meghatáľozó elemeit és azok táľgyéviváłltozźsźú,a változás

eľedményľe gyakoľolt hatását.

A mérlegen kĺvĺilitételeket, azok jellegé| kockázatait.

Megfeleloen közzétettiik a kiegészítö mellékletben azokat az eseményeket vagy köľtllményeket,
amelyek jelentős kétségetvethętnek fel a Tiĺľsaságvállalkozĺís folytatásáľa való képességével
kapcsolatban, valamint ezen események vagy köľillmények kezelésével kapcsolatos terveinket'
Teljes méftékben közzétettĺik azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentĺĺskétséget
vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességévelkapcsolatban.

A ľenđelkezésľe
bocsátott ĺnfoľmócĺó

1.

Megadtuk Önöknęk az alźĺbbiakat:

o

o
o
2.

valamennyi infoľmációt, például nyilvántaľtásokat
a

egyéb

további irrfoľmációkat, amelyeket kéľtektőltink, valamint

akoľlátlanhozzáférésta gazdálkodó egységnél lévő szęrnélyekhez.

Valamennyi {tgylet ľögzítése megtöľtént a számviteli nyilvántaľtĺásokban, és azokat a pénztigyi
kimutatások tĺikľözik.

3, Közöltük Önökkel, hogy
ki m

4.

és dokumentumokat, valamint

anyagokat, amelyek ľelevánsak a pénziigyi kimutatások ęlkészítéseés bęmutatása szempontjából

megítélésiinkszeľint mekkoľa annak kockázata, hogy

utatások csalás következtében

l

ényeges hibás

ál

lításokat taľtalm aznak.

a

pénzĹigyi

Ktizöltük onÖkkel a Táľsaságot éľintő, az aláhbiakban felsoľoltak ľészvételévelelkövętett csalással
vagy vélt csalĺíssalkapcsolatos valamennyi infoľnráoiót, amelyľől tudomásunk van:

o
o
o

vezetés
a belso ellenőľzésben fontos szeľepet játszó munkatéltsak, vagy

mások, akik esętében a csalásnak lényeges hatása leheteĺt apénztgyi kimutatásokľa.

5, Kiizöltünk Önt'kkel mindęĺ infoľmációt báľmely, a Táľsaság pénzügyi kĺmutatásait

éľintö,

munkavállalók, koľábbi munkavállalók, elemzők, szabĺlyozők vagy mások által tett, csalásľa vagy
vélt csalásra vonatkozó állításľól.

6.

Közłj|tĺlnk Önökkel minden ismeľt töľvényi és szabályozási meg nem felęlést vagy vélt meg nem
ťelelést, amelynek hatásait ťrgyelembe kell venni a pénzlhgyi kimutatások elkészítésekoľ.

7. Kiizöltiik

Önökkel, hogy melyek a Táľsaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek
közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekľől tudomásunk van.

B.

Közöltĺjk Önökkęl a belső ellenőrzés mindęn hiányosságát, amelyekľől tudomásunk van.

9.

Azaláhbi ügyletekkel kapcsolatban mĺnden információt az Önök ľenđelkezéséľe
bocsátottunk:

a)

b)

A velĺtnk tulajdonviszonyban álló felekkęl szemben ťennrĺlló taÚozások és követelések, beleéľtve
az éľtékesítést,
beszeľzéseket, átutalásokat, hĺteleket,lízingésgaľancia megállapodásokat;
Pénzintézetekkelkt'ttjtt megállapodások, beleéľľve

a

pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos

koľlátozásokat, a hitelkeľetet vagy hasonló megállapodłísokat;

c)
10.

Koľábban eladott eszközök

visszavásáľlásáľa iľányuló megállapodások.

Közöltiik

Önökkel az ö'sszes, mind az általunk, mind az elleniink indított peľes eljáľásokban éľintett
felek nevét, apeľ tőľgyát' a peľelt ĺisszeg nagyságőt, illetve a közeljövőben váľhatóan felmeľt1lö peres

ĺigyeket. Ezek megbÍzhatóan megbecsttlhetó hatásait elszĺímoltuk és közzétętttik

pénztigyi beszámolási keľetelvekkel összharrgban'

il.Nincs olyan teľviink vagy

a

vonatkozó

szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomłĺsukľa,és amely

lényegesen beťolyásolná eszközeink és foľľásaink besoľolását vagy könyv szeľinti értékét.

Budapest, 2a2I. máręius 23'

Tisztelettel:
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ZNY-FE
A vezetés nyilatkozata
a fordulónap utáni események vállalkozást éľintő hatásaiľól
(coVID_19 lárvány áthúzódó hatásai is)

Társaság neve: KőKERT Kőbányai Keriiletgondnoksági és Telepĺilésüzemeltetési
Non_pľofit Közhasznrl Kortátolt Felelősségii Táľsaság (1Ĺo7 Budapest Basa u. 1.)
Varga Eszter Á9nes Bejegyzett könywizsgáló
részére

Dátum: 2o2t. március 23.
Tisztában vagyunk vele, hogy a fordulónap utáni eseményeknek és ezek beszámolóban
bemutatott vagyonl_, pénztigyl_ és jovedelmezőségi helyzetre gyakorolt hatásainak a
felméréseés értékelésea vezetés feladata és felelőssége.

1.

FelmértĹik és értékeltÜk a méľleg foľdulónapját kovetően a jelen nyilatkozatunk
kiadásának az időpontJáĺ9 tartó ldőszakban bekövetkezett rendkívüli helyzet
hatását - flgye|emue vévéaz ezzel összefÜggésben meghozott koľmányzati és
egyéb intézliedéseket - is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint
jövőbeni miĺködőképességére.
A veszélyhe|yzetre.való teklntette| a vezetőség részérőlaz alábbl/továbbĺ rendkívüli
intézkedésekrekeriilt sor 2o2o. évben

(pI. agészségÍigyiutasítások, munkaÍdő csłikkentés,fĺzetésnélkiili

śzabadságok- távmunka magszelvezése, hitettartozás megfÍzetése aIóIl
me ntesítésig énye véte le, egyéb ká reny hítő, ká r me ntti l ntézkedések.,. )

-

2ozo. március 16. napjától hazakrjldtijk Társaságunk nyugdíjas korú (és ezáltal a
járvány szempontJából
a leglnkább veszélyeztetett) munkavállalót,. azzal, hogy
-munkavégżési
kötelezettség alól, a Munkáltató bérfĺzetési
rnentesítettÜk a
kötelezettségének fenntaľtása mel lett.

-

2a2o. március 16. napjától megkezdtük a hazaküldését a kisgyermekes szĹilőknek
azzal, hogy - egyelőŕe egy iészÜket - Żazo. március 31_ig mentesítettijk a
munkavégzésiköielezettség alól, a Munkáltató bérfizetésikotelezettségének
fenntartása me!lett.

- tz
-

után az időszak után módosítottuk a munkavállalók egy ľészénekmunkabérét,
attól függően, hogy folyamatosan bent voltak-e, vagy csak fele munkaidejĹiket
töltöftéŕ-; ki, vagy nem tudtak munkát végezni (plusz jutalom, 75o/o,6000/o),

2o2L. január 1_től a munka a megszokott rendben folytatódott, munka alóli
felmentés nem tortént. Valamennyi helyiség folyamatosan ózonnal fertőtlenítve.
Asztalok, egyéb brltorok, pultok felriletének fertőtlenítése folyamatos, maszk
viselése a cég teriiletén kötelező.

2. A már

bekövetkezett, illetve a mérleg fordulónapJát követő 12 hónapban várható
események és azok hatásai (ha számszeriÍsĺthető, akkor a várható, becsiilt
összegek is):

-

'

jelentős mértékűelmaradások
veszteségek

o

az

értékesĺtési
bevételekben, ismétlődő ijzemĺ

nem várható.....

a

termeĺés1szolgáłťatás/kereskedelmi tevékenység átmeneti,
csijkkentése, ĺeá l lítása

o

vagy

végłeges

nem várható

kapacĺtás- és létszám ĺeépítések,átszervezések

a

o

munkaerő elbocsátások, és annak következményei (pl. végkie|égítések),
illetve más esetekben az elérhető munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen
hatásai az Ĺizletmenetre

o

nem váľható

szerződéses köťełezettségek (hitełek, kölcsönök,

beköveťkező nehézségek

o
o

az alábbi váľható kotelezettségekre céltartalékképzésvált szükségessé: ...

]lélĺltöľtént

likuiditásĺ problémák,
dráguĺása

o a
o

a

szükséges mértékij fĺnanszírozási források hiánya vagy

hitelszerződésekben foglalt feltételek (hltel kovenánsok) nem

teljesítésénekkövetkezményei: nem várható

nem jellemző

a száĺlítók visszavonták a szokásos

szállítanak

o

szállítók) tełjełítésében

fizetésÍ ťeltéťeleket,csak azonnaĺi fizetésre

nem ttirtént ilyen

fizetési nehézségeka jełentős vevőknél,

növekedése

a hatäridőn tútĺkinntevőségek

jeĺentős

o a

mérlegtételek (a készletek (leltár), követelések, befektetések,
értékpapírok)értékelésébenértékvesztésekbekövetkezése: nem tudunk
róla

o

a társaság elvesztett egy meghatározó vevőt vagy szállítót nem tudunk
róla

o

vis major helyzet lehetséges jövőbeni pénzijgyi kihaťásai (késedelmes Vagy nem
teljesítésÍkötbérek, szerződés'módosítások, szerződés megsziintetések, -eĺállás
miattĺ biźnatpénz,kártérĺtésikćjteĺezettségekstb,: nem tudunk róIa
o
1

A bekövetkezett Vagy Váĺhatóan bekövetkező eseményekhez fűzhet kiegészítéseket,magyarázatokat. Ha nem ĺeleváns a felsorolásban
szereplő esemény, azt törölhetĺ, va6y hja mellé, hogy,,NEM',.

lényeges eszközöket

o

kel ĺ etť értékesĺtent

nem

nem biztosĺtott jelentős káresemény történt:

o

nincs

peres ugyek vannak folyamatban, amelyek megkérdőjelezhetÍk a társasäg

működőképességét:

o
a

nincs

jövőre vonatkozó ĺjzĺetiťerveket szükséges módosítani (várható eredmény)

o

nem

a

mérteg ťordułónapját kijvetően előállott csődhelyzet
beköveťkezése

o

vagy annak várható

nem várható

jogutód nélküli, vagy jogutóddał tijrténő (átaĺakutás, beolvadás vagy szétválás)
tervezése

o

nem aktuális

egyéb események és hatásaik:

o

nincsenek

Becslésunk szerint a felsoroltak miatt a következő Üzleti évben a várható veszteség /
eredmény csökkenés: nem számszerűsíthető

3,

A fentiek alapján értékeléstinka következő

2:

KijelentjÜk, hogy a felmérésünk és értékelésünkalapján arra a következtetésre
jutottunk, hogy a beazonosĺtott hatások nincsenek olyan ielentős vagv
számottevően negatív hatással

-

a Társaság rövid távú (a mérleg foľdulónapját köVető 12 hónapot átfogó időszakra
vonatkozó) pénzĹlgyi- és likviditási helyzetére,
az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére,
valamint a Táľsaság ezen időszakon belÜli Üzleti működésére,

amelyek lényegesen befolyásolnák, vagy lényegesen bizonytalanná tennék a
Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét,illetve annak a
mérlegkészítés
időpontjában való megítélésétugyanezen időszak tekintetében.

A fentiekben értékeltesemények jelentős hatásait a kiegészítő mellékletben a számviteli
törvény előírásának megfelelve bemutatjuk.

A Társaság képviselőj

2

A nem kívánt rész tłjrlendől

nek cégszerťj aláírása

:

