
Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefváros onkormányzatKépviselő-testületénęk
VĺírosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága

3Kisfalu Kft.

ELoTERIEsZTÉs
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. november 4-i ülésére

Táľgy: A Kisfalu Kft 2013. I. félévĺ egyszeľűsített éves beszámolójának és a kiinyvvi zsgá|ői
jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Láng Gábomé pénz'đgyi divÍzíővezeto

A napirendet nyilváno s l záłrt tilésen kellĄębę]L tárgyalni.
A dĺjntés el fo gad ás áh oz e gy szerú szav azattobb s é g s ztiks é ge s.
Mellékleĺ 2db

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. Előzmények

A Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazđáikodó Kft _ a Budapest VIII. kerület Jőzsefvátosi Önkoľmány-
zat 1007o-os tulajdonú gazdasági társasága. Gazdálkodási adatai a|apjźtn a táľsaság egyszenĺsített
éves beszámoló elkészítésére kĺjtelezett.

IL A beterjesztés indoka

Az év es / féléves b eszámoló elfog adásáłloz tul aj donos i döntés s zfü séges.

ilI. Tényállási adatok

Elkészült a Kisfalu KÍt 2013. I. félévi egyszenĺsített éves beszámolója, melyet a konyvvizsgálói
jelentéssel egytitt mellékelünk. Az éves beszámoló alapján a cég egyező méľleg fóösszege:
454.808e Ft, adózott eľedménye és mérleg szerinti eľedménye pedig: 3.786e Ft.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az éves beszámoló adatait összehason|ítva az e|őző évi (2012). adatokkal, megállapítható, hogy a

mérlegadatok _ a forgóeszkozoktő| és a kötelezettségektől eltekintve - nem mutatnak jelentos elté-

tést az előzo évhez képest. A foľgóeszközök között a követelések és pénzeszkĺjzök, a kötelezettsé-
gek kĺlzĺitt pedig a rovid |ejźrauikötelezettségek összege mutat mintegy 100.000e Ft összegű emel-
kedést a f0I2. évi záróadatokhoz képest. Eĺrnek oka, hogy a Kisfalu Kft nevén megnyitott önkor-
mányzatí péĺzeszkozök kezelésére szo|gáió bankszámlákon év végén a záĺóegyenleg nu||ázásra

kerüĺ, rchft a ző,ĺó pénzeszközoket átutaljuk az onkorm ányzat bankszáml ájfua. Ev kĺjzben, a fé|év

végén azoĺban erľe nincs szĹikség, ezéĺt jelenrlek meg mind követelés, mind pedig kotelezettség
ol d alon az önkoľm áĺy zati p énzeszko zok.
A követelések féléves zárőegyeĺůegében a fordulónapon az onkormányzat felé kibocsátott szám|á-

ink egy Észe láthatő, az éppen kiegyenlítés alatt |évő szám|áink a mérlegben még kĺivetelésként
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mutatkozik. Kötelezettség oldalon az is emeli az egyenLeget, hogy a féIév végén nem került sor a
munkabéľek kifizetésére, csak a következő hónap elején utaltuk át a dolgozők részére, ezért a
j övedelemels zámolás i szám|źn a j úniusi munkabér még kötelezettségként mutatkozik.

Az ercđménykimutatás adataiban nincs nagycisszegri eltéľés az elózo évi adatokhoz képest. A bevé-
teleknél az e|ozó évi árbevételnek nagyjából a fele realrizáiódott az első félév folyamán.
A költségek és ľáfoľdítások is arányaiban megfelelnek a fOI2. év adatainak, az anyagtrellegtĺ ľáfoľ-
dítások ĺĺsszege némileg alacsonyabb, mint az e|őző évi időarányos összeg, ennek oka, hogy a kül-
sős megbízások visszafogásával igyekeztünk a sikerdíjas bevételeink csökkenését ellensúlyozni.
A Kisfalu Kft könyvvizsgá|őja Kasnyik János _ a Kasnyik és Társa Kft nevében _ a könyvvezetést
az e|telt félév folyamán is áttekintette. A beszámoló felülvizsgáiatát kĺjvetően megállapította, hogy
az a számviteli elveknek megfelelően került ĺjsszeállításra, megbízható és valós képet nffit a cég
vagyoni, pénzngyi és jĺivedelmi he|yzetérő|, az ezt igazoló hitelesítő zárađékot és könyvvizsgáiői
jelentést a fentiek alapjrán kibocsátotta.

A Kisfalu Kft Felügyelő Bizottsága a20I3. október 10-én megtartásra keri.ilt ülésén a20I3,I. félév-
ľe vonatkozó egyszerusített éves beszámolót megtáľgyalta és a 1I/2oI3'(10.10.) számlj'hatfuozatá-
ban egyhangú döntéssel elfogadásľa javasolta (2. sz. melléklet).

v. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A határ o zati j av as 1 at az onkoľm ány zat köl ts é gvetés ét nem b efol yás olj a

VI. Jogszabályiköľnyezet

A Tisztelt Bizottság a hatáskĺjrét a 66lfO12. (XII'13 ,) számli', a Jőzsefvőlrosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló rendeletének 49. $ (3) bekez-
dése alapján gyakoľolja, amely szeľint:

''49 $ (1) A Képviselő-testület

a) dönt egyszemélyes gazdasági társaság onkormányzat által torténő a|apításźról, a táľsaság
megszüntetéséľől,
b) dönt a többszemélyes gazďasági társaság onkoľmányzat tulajđonosi részvételével tĺjrténő
alapításábaĺvalő.részvételről és kialakítja a megszüntetésévelkapcsolatos tagi álláspontot,
c) hatfuoz aZ Ônkormányzat vagyona tulajdonjogának gazdasági táľsaság rendelkezésére
bocsátásáról és a társaság jegyzett tőkéjének emelése ügyében,
d) az onkormanyzatot a társasági részesedése alapján megillető tulajdonosi jogok egészének
vagy megh atározott részének gyakorlásáľa vonatkozó meghatal mazásrő|.

Q) 
lAPolgáľmester dönt az onkormźnyzattulajdonosi tészvételével műktjdő többszemélyes táľsa-

ságoknál a tiírsaság legfőbb szeľvének határozat hozata|át megelőzően a képviselendő tulajdonosi
álláspont tekintetében, valamint az onkormányzattulajdonában lévő egyszemélyes társaság a|apító-
jának hatáskĺirében a kovetkező kéľdésekben:
a) az igazgatőság és a felügyelőbizottság tagjainak, az igyvezető, a kĺinyvvizsgáIó megváiasztása,

visszahívás a, megbízálsa, megbízásának visszavonása és đíjazäsa;
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b) a társaság vezérígazgatőjának, ügyvezető igazgatőjáĺak megbízása, megbízálsanak
visszavonása és díjazálsának megái|apítátsa, a vezérigazgatő, ugyvezető igazgatő szemé|yét érintő
egyéb kéľdésekben.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt onkoľmányzat Úiajdonosi tészvételével miíködő
gazdasági társaságok tekintetében a tagot megilleto jogokat a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi
B izottság gyakorolj a.''

A fentiek alapján kérjÍik a Kisfalu Kft 2013. I. félévi egyszenĺsített éves beszámolójának elfogadá-
sát az alábbiak szerint:

-mérleg fóösszeg: 454.808e Ft
-adózott eredmény: 3.786e Ft
-mérleg szerinti eredmény: 3.786e Ft

Hatáľozati javaslat

. . ĺ 20 13 . év. (XI.4. ). számli' Váľo s gazdálkodás i és Pénzügyi B izotts ág i határozata:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság áLtľr]háZott hatáskorében eljáľva, mint a Kisfalu Kft
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:

a Kisfalu Kft 2013. I. félévi egyszenĺsített éves beszámolóját 454.808e Ft tĺsszegű
mérlegfőösszeggel, 3.186e Ft osszegű mérleg szeľinti eredmérľryel elfogadja. Elfogadja
továbbá a 2013. I. félévre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő 2013. november 4.

A dĺintés végrehajtásátvégzo szeruezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő đcjntések esetén javaslata a kozzététe| módjára: honlapon.

Budapest, z0I3. október 28.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető ígazgatő
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KAsNY|K a ľAnsn
Szémvĺtę|i sto|äá|tetó Kft.

FiiGGETLtN röľnruEscÁLil ĺelrNTÉs

K|sfa|u Józsefoáľosi Vagyongazdá|kodó Kft.
1083 Budapest, Losonci u.2.

tulado-nosának

a társaság 2013. jrinius 30ł EgyszerŰsĺtett éves bęszámolójának fe|tilvizsgá|atáról

Buđapest! 2013: eugusetus 15

sĺĺĺrl l l39 Brłdapest, Fľangepáľr Ú. 1$,' ł ga6ai1. it:ĺ*snyli{łtaĺłYĺktsi'lliJ } ł.tť.ąíBp: |Śłgílylke$iařsii nLj

l.-ýJ.,ł'. ŕ'łľ;*6$ o 7'l ĺif .



E|végezÍem a Kisfalu Józsefoáti v?g.y|p.aza11k9do KfL mellékelt 2013. június30.i EgyszerüsÍtettéves bęseámolójánffiĺĺii'--ĺir#iátát. . -::_--:

A kÖnywiz'ęálatot a rnagyar lemzgti Könywiesgá|atiStandaľdok és Magyarországona könywizegá|atre 'vonđĺkozl e*en1es, !oŃa"ýäř-:és.ę9ľéb iogszau.älyok-'álđ;;
Ęl!o1ę"m YĘs1e: 

'A..,FTti 
szabvá1vok..e.1elm?É.an. a kojiywiżiäđiäi tervęzése ése|végzóse r'évén keľf b..ł.4łľo.s9ąiot *q|i'"|ijľim arĺót, hogy "' äĺů11]i''äřéves beezámob n*'Ľtľęlmiz unftge9 hiĘós łliit*iolĺat.. A kÖnyyy'"ugáät-ń-ägäil;ľo.stalig ?1 !gy$.€Jĺ*ĺ!Pľ éves üeš1amóľó. iäĺĚia*ait a!átáľnasztl bizony|atokvizsgá|atát. Eme||ett tgľt1Ęiałza az a|ka|mazott siáľnviteli a|ape|vek és ügyvezetéslényegesebbbemléseinéľertéłĺele'&i ---.. -:*

Befektetett esz*özök:
A. 1eg|évő eszközök szerepe|nek itt, az időarányos értékcsö|ękenési |eĺrásának
e|számolásáva|.
Ktńsz|etek:

I itniĺls 39.!9 nem továbbszámlázott kozvętĺtett szołgá|tatások szerepełnek itt.Forgóeszkłizök:
KÖVETELÉser:

l^::':oTľe.t .!isea1tď,' !ĺi 1ern egyenlített szám|ák osszege, |etét Összege,eĘľŤľ9|á9i elglege*' fizetési e|llegek, étkezési uta|vány értéke, Érv enzamonsór,
ac|ó ttl|flzelések szerepe|nek itt'
PENZESZntZtT:
A Pénztáľ egyen|ege
egyen|egéve|.
Az Elszämolási betétsaám|ák egyen|egei a jÚnłus 30.i kivonatok zárl egyenlegeit
tartalmazzák.
Aktív időbeli e|határo|ások:
A ki nam seám|áeott idöszakra vonatkozó bevéte|ek és a nem az időseakot teľhelő
kö|tség összege szeľepel itt'
Saját t6ke:
n JeovzETT TŐKE Ösaąege a Társasági szerződĺás szerinti értéket mutatja.
Az E RE DM Éľqvľłnľł,lÉŕ az e|öző évél ĺe ln a |mozott eredménvn. 1"'1ą;6azza .

A MÉRLEG $ZER|NTI ĘREDMÉNY a 2o13' június 30.i nyeresog eneret tartalmazza.
Céttartalék;
Az előzó években képzett cé|tartalék szerepe| itt.
Kłite|ezetbégek:
RÖuD LEJÁ'RATÚ KÖTEIEzETTsÉGEK:
A bełÍrHi szá|títók részéľe eĺismeĺt tartozást; aktuá|is ado és iáľulék, valamint az
tnklrménýzat fełé' még át neń átutalt össeěgekct, jöveđélemelseámons összegét
taľtalmę4ąą a. rtivid |áiáľatri köte|ezettségek meneg sora.
Passuivlđőbeli.elh*t*ľotások .

Az időaľányos prémium és annak járutékai, az e|özö évró| még fenná|ll prémium
ösqzege va|amint az' iĺlőszakot tęrhe|ó kti|teégek kert}ltek e|számo|ásra'
|tt van nyiMntaľtva a tá.mogatásbll megva|ósÍtott eszkÖzbeszerzés még e| nem
szárno|t összege.

megegyezik az ldöszaki pénztárje|entés június 3o.i



Az 20í3' június 30-i eľedľnénv:
ErtĺékesÍtés netró áľbevétele :
Arbevételęk ŕöeo.tr ä ;iářb-Jäek sze ri nt kiszá m |ázott összegek sze repe I nek'Egyéb bovételek:
Egyéb bevéte|ęk l:*T a végrehajtáshoz kapcso|ódó bevéte|ek összege szerepel'Anyagie||eg ű ráford Ítások :
Anyagköltségként.::..u:uľa'Ęya9..'|!]t.es, az irodai segéd. és ket|ékanyagok, az
:n.e.gie kó$tsége ker'ü|tek elszámđlasra.
lgěnybevett szo|gáftatások között fy3rozás.ikö|tségek, bér|ęti dĺjak, gépkocsi javitásés karbantártás 

{öfiséoe' es-zkÖz.E! 
. 
ĺ+ĺÉš. 

-řňt9lég9' 
larbäntaňási ko|tségek,hirdetési, ' oktatási, ĺ1ľ;ę-..i' ronywĺzs$|.{i, j"i'ľľl.**ek, tu|ajdongsi kěpvise|et,az értékbecs|és, ręndészeti ' és .vagyoňveoár'ińř'. 

kÖłtségek, postaköttség,' te|efon
[o].*'*n":. 

takarítá s, po rta szo I gá ta t ke rü |t é lsiáň ä m E ia .trgyeD szolgáItatások. kcizd'tt kerti|te{ e|számo|ásra az i||etékek, biztosĺtási dĺjak,
[o:-"gľľidĺjak,-vé-g-reh4tás dĺja és 

" 
n"nt[oli"eö' 

.-

szemé|yi jeĺ|egĺi ráfoľd ĺtáso kl
Bérkött..s.égkénl Ę.ry\ ę.lszámo|ásra. a .do|gozók munkabére, tÚ|munt<a dlja, a
ľ:ľ:Hfl^q,L* !'ttę!"P!"k,.a pľémium és jui;łil összege'Uzemeryl ie|.teglĺ 

ę.gy-'éb 
kifĺ1gte9er k!íött az u'taaali, etréřési.utalvány, SZÉP kártya,

!ętęsza.r'''e9ság, !ę tneĺiiytt1tas,. 
'epľđňitácios 

xo[seg.keiĺíń.änuamo|ásra.
!{ľĘ ru rc.$ent 

- 
ed ig' a 

.ro 
azo íáru Ękok tä ruĺteŔ äiśzĺ m o Ésra .

:Tľ.kcsö|ĺtenési leĺrás :
Ęrte1$oBreďesi leíľásként az időarányos értékcsökkenést słámo|ták e|.Egyét ráfordĺtáa:
Az innovácils járu|ék e|óĺrás, azipaĺíizési adó összege szerepelnek itt.
Pénzĺigyi ľnÍive|etek bevétetei :
A pénzügyi műve|etek bevéte|einél a kapott kamatok cisszege szerepe|.

A.fentiek s.=ę,in! 1.!áryasáo 2o13. június 30.i mér|egszeľinti eredményét 3.786.230,-
Ft nyereaégben á|lapítom meg.

Vé|eményem szerint a beszámo|ót a Számvite|i Torvénvben és az á|ta|ános számvite|i
a|apłvekben fog|a|tak szerint á||ĺtották össze és az a Kisfa|u Józseńrárosi
Vą.gy|ľgazdálkodó Kft, vagyoni, pénzugyi és jtĺvede|mi helyzetérö| megbĺzható
valós kĺĺpet ad.

Budapest, 20í3' augusztus 15.

*"ĽYl#'fi'J-ffis.A KFT
ÜíłYv9f etr-", 

!,o'.ř,n"r.'.lĹ.ű' /.łłłiävlffi
Ügyvezető' bejegýzett könywizsgá|o

Tags.ig:sz,; p038S0
t$sNYlK a TÁR$A Kft.

11ô4 Budapest, Beniczky T' u.12.
Nyiv.t.sz,: 000185



KlsFALu .l0eęefv{ľgpł'Yéqyonsą álkodr Kft. a vál|alkozás megnevezéseEEęff4ľ9řłYgflyqÍ.', ... -.

a vál|a|kozás cĺme, te|efonszáma

2013, iúnius 30.
Toľou|onap

Egy.szerűsÍ'.tett éves beszámo ló
MERLEGE

tlKe]tezés: Eudagest,20'Í3. augusztus 15. - ' ę- ^-'

P.H.



adatok E Ft-bansqr-
ś'úm AtÉtcl megnevs#e E|6zó éY Tárg1Év

s b dí Ą F'Ío'fił9ü'ee*.#'( (?ł.r+E) Et 266 75 {79

2. ł IMMTER|AuSJÁVA( 2 115 1Tn
3,
1, lr.,ĺAńęvł eseKtuÖK El 150 73 396
ö'
6. 1|l. BtFt|{ttTETT PÉilzÜÉYi EseKÖzÖK
7. B6ŕ-t{fuhil pe'4s$ 6zł(öŁÖk .btéłddňsbĺtáse
8. gľoľgoetaĺozuĺ 

1o*ĺ o*ĺ ĺ * ĺ 11 2l7 96ĺ 301 803

9. l' KÉBaL€ľEK 199 'l 213

í0. l|. KoVETELÉ8EK 9s 816 28 26łĺ

1ĺ, lll. ÉRtÉKPAF|RoK

12. lV. Pt'NzÉsz,KÔzÖK' 
- :t .t. 137 S46 272329

í3: G. A*IEY lÍ|fr}e|t 6|hatá'9|śtok żt 57s 7? 832

ĺ4. ęsa<Öztlx ĺłxĺÍvÁł(l ÖsszĽsst| (ĺ+8+' 9} 3.14 606 464 EOE

ł8. D. są|łt s|ĺ9 (ĺE.20+Źĺ+a+e}+24+26) 267 0ĺt 260 797

t6; |' JEGYZETT TÖKE 161 630 161 630

t7. l|. JEGYEETT. DE MÉG BE NEM F|ZETETT TÓKE (.)

t8. |u. TŐKETARTALÉK 4 169 4 169

í$. lV. ERtoMtN\rrARTAtÉK 8B 388 E1 212

20. V. LEKÖToTTTARTALÉK

21 . Vl' ÉRTÉtGLÉs| TARTALĘK

22. V|l. MÉRLEG setHł{Tl ĘREDMÉNY 2421 3 786

?8, E. Gétĺĺĺra}útok r 367 't367

f4. F' KötG|etđ3óod( ?t 3s8 {6í 97.|

2ô' l' h!ĄTRAśofioLT KtTĘLEz€tTsÉoĚ(

28: ll. Hossuu LEJÁRATÜ KlTEŁEzETTsÉGtK

2?. }|l. RÔf/|D LEJÁRATIJ KtTEŁtzEÍTsÉGEK 71 3Í|6 161 974

28. 6. Feešrĺr IQóbełł dhĺłtłtÍ{á9o! íE 0g2 30 ö70

32. FoRRÁ$ox (iAss4YÁxl ÖgsřEsEH (ĺ5*28+27+3l ) S.f4 fl16 .154 8OE

Budąn€st. 20í3' augu8dl'É 16. těKe|tezés:

}691.éi.ł'.l'l P.H.



K|SFALUJó
E
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f. szám(l mellék|et

Jegyzőkłinyv

amely a KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft Felügyelő Bizottsásának 2OL3.évi 3.rendes ülésén, 2013. október 10-én á tráľsaság 1083 Bíáapest, o' í. s. szám a1atti
telephelyének iľodaépületében taľtott üléséľől készült.

t1l2013. (10.10.) sz. egyhangri hatáľozat:

A Feliigyelő BizottsĺĘ Kisfatu Kft 2013. I. félévi egyszeľűsített éves beszámolóját
454.808e B,t összegű mérlegfőłisszeggel, 3.78óe Ft összegiĺ méľleg szeľĺntĺ eredménnýel,
továbbá a 201.3. I. félévre vonatkozó kiinyvvizsgálóĺ jelentést elfogađja, és a
Városgazdĺńlkodási és Pénzügyĺ Bizottságnak elfogadásľa aján[ia.

Soós Gyöľgy s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke


