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I. Előzmények

A Kisfalu Kft _ mint a Budapest VIII. kertilet Jőzsęfvárosi onkoľmányzat egyszemélyes tulajdoná-
ban lévő gazďasági társasága _ gazdasági mutatói a|apján egyszeľűsített éves beszámoló elkészítésé-
re kötelezett.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstárgyátképezo a Kisfalu Kft.2013. évi egyszerűsített éves beszámolójanak és a
könywizsgálói jelentésének elfogadása vonatkozásában a dontés meghozata|áĺaTisńe|t Bizottság
jogosult

ilI. Tényállási adatok

A 2013. évi egyszertisített éves beszámoló elkésztilt, és a Kisfalu Kft könywizs gá|őja abe-
számoIőr a vonatkozó fiig getl en könywi zs gál ó i j el entést kib ocs tltotta.

Az éves beszámoló a|Ąán a cég egyezo mérleg főösszege: 344.044ęFt, adózott eľedménye
és mérleg szerinti eredménye pedig: 7.309eFt.

Az éves beszámoló ađatait összehasonlítva az elózó évi (2012). adatokkal, megállapíthatő,
hogy a mérlegadatok _ a forgóeszközclktől és az aktív időbeli elhatárolásoktól eltekintve _
nem mutatnak jelentős eltéľést az e|őző évhęz képest. A forgóeszkozokközott a követelések
és pénzeszközok összege mutat jelentősebb vźitoztst a20|2' évi zárőadatokhoz képest' En-
nek oka, hogy az év végén a Kisfalu Kft által kiszźm|ázott tételek szinte teljes egészében
kiťrzetésre kerültek az onkormźnyzat źita|, igy a vevőkovetelések egyenlegé miňimálisra
csökkent, ugyanakkor a pénzeszközok Soron megjelentek akiťĺzetett osszegek (az e|ozo év-
ben erľe nem került sor' ezért a vevőkövetelések soron jóval magasabb összeg szerepe|t). Az
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aktív időbeli elhatározások osszege emelkedést mutat abźzisévhez képest, ennek oka, hogy
néhány szám|át _ az e|szźlmolás alapját képezo dokumentumok hiányźlbaĺ _ nem tudtunk

kibocsátani 20l3-ban, ezek összege a bevételek aktív időbeli elhatároláSa Soron van nyil-
váĺtartva, A szám|ázás a Sztĺmviteli szabáIyzatban foglalt mérlegkészítés idopontjáig fianu-
ár 3I) megtörtént.
A kotelezettségeken beltil nem volt jelentősebb áttendezođés az e\ózó évhez képest.

Az eredménykimutatźs ađataiban nincs nagy osszegiĺ eltérés az e|őzo évi adatokhoz képest.

A bevételek minimális csökkenést mutatĺak az e\ozo évhez képest, ennek oka a sikerdíjas
bevételeink folyamatos csökkenése, amit egye|őre az MNP III projekt és az egyéb műszaki
feladataink ellensúlyozni tudtak, de érzékęlhető a ťĺnanszirozás romlása.

A költségek és ľáfordítások arźlnyaĺban megfelelnek a20I2. év ađatainak, mind az anyagsel-
legű, mind az egyéb ráfordítások összege némileg alacsonyabb, mit az előzó évben, ennek
oka, hogy a csökkenő bevételek ellensúlyozására e tételeknél volt lehetőségĺink. A személyi
jellegű ráfordítások ugyanakkor emelkedtek valamelyest az eIoző évhez képest, az emelke-
dés nem jelentős (3%-os), az év kozben végrehajtott béremelések és az év végi juta|mazás

miatt.
A pénzügyi műveletek bevételei is csökkentek, a banki kamatok folyamatos csökkenése
okán.

A mérleg szerinti eredmény összege magasabb, mint 2}l}-benvolt, mive| az|Jz\eti tervben
eloir ány zott juta|mazásra c s ak c s okk entett ö s s ze gb en k eri.il hetett s or.

A Kisfalu Kft könywizsgá|őja Kasnyik János - a Kasnyik és Társa Kft nevében - a könyv-
vezetést az eltelt félév folyamán is áttekintette. A beszámoló felülvizsgálatát kovetően meg-
á||apitotta, hogy az a számviteli elveknek megfelelően került összeállításľa, megbizhatő és

valós képet nyújt a cég vagyoni' pénztigyi és jövedelmi helyzetéró|, az ezt igazolő hitelesítő
zár ađékot é s könyw izs gál'ői j el enté st a fentiek alapjźn kib o c s átotta'

A Kisfalu Kft Felĺigyelő Bizottsága a2014
rűsített éves beszámolót megtárgyalta és a
lag elfo ga dásr a jav as olta.

május 5-én megtartásra került ülésén ez egysze-
2 l 20 I 4 .(0 5. 0 5 . ) s zám u hatát o zatáb an e gyhangú-

Iv. A dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk az e|őterjesztés III. fejezetében foglalt tényállásľa, valamint a Felügyelő Bizottság
212014,(05.05.) számú hatćľozattra figyelemmel a Kisfalu Kft 2013. évi egyszenísített éves beszźr
molójának elfogadását az a|ábbiak szeľint:

-mérleg főösszeg: 344'044ęFt
-ađőzott eredmény: 7.309eFt
-mérleg szerinti eľedmény: 7.309e Ft

Továbbá javasoljuk az éves beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés elfogadását is.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntésnek pénzĺigyi hatása nincs, fedezetet nem igényel.
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vI. Jogszabályikiirnyezetismertetése

Tisaelt Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII' kerület Jőzsefvárosi Önkormányzat Képvise-
lő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárőI szó|ő 25l20I3. (Y '27 ') önkormányzati
ľendel et 4 . számu mel lékl etén ek az 7 .f ,2. pontj án alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés mellékletétképezó Egysze-
rrisített éves beszámolót és konywizsgálói jelentést fogadja el.

Hatáľozati javaslat

szamu Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági
határozata''

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átÍvhźLzott határkörében eljáľva, mint a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dclnt, hogya Kisfalu Kft
2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját 344.044e Ft összegű mérlegfőösszeggel,7.309e
Ft osszegri mérleg szerinti eľedménnyel elfogadja. Dönt aľról, hogy osztalék nem kerül kifi-
zetésre, a mérleg szęrinti eredmény eredménytartalékba kerĹil. Továbbá elfogadja az éves
beszámo1óról készült könyvvizsgálói jelentést.

Felelos: Kisfalu I(ft.
Határidő: 2014. május 16.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a közzététęI módjáľa: honlapon.

Budapest, f014. május 9.

Tisztelettel: Ąb4- \
Kovács ottĺó

igyvezető igazgatő

KÉsZÍTETTE: Kisfalu Kft'

LpĺRľł: Láng Gáboľné pénzügyi divíziővezető
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l..A gazdálkodó bemutatása

l.l. Alakulás' a gazdá|kodó fő cé|ja

A KIsfALU Kf. |993' ćvb€n a|akult. A Kff mrlkiidése a megalakulástó| l995' decenlber 3|.ig a helytelen gazdá|kodás. az
ingat|ano\ |erom|on állapota és a bevételek e|maradása miatt fo|yamatosan vesaeséges vo|ĺ. A három év alan a ha|mozoÍl
rťszlťséB j'375 eFt öss4Bet ćn el' A Iulajdonos a hedvezőtlen lb|r'arnaIok nian Iggs-bcn nteginditorta a vége|számolási
e|jáfást. cgyútta| vége|számolól ncv€zcn ki a ĺiÍt. élére. 

^ 
vćgelszán)otäs során kedvezö lo|yamaro\ induttak e| a kÍi.

gazĺ'lá|hodásában. ezén a korábbi vége|számo|ót | évre ilgvvcZe(ö icazsar.ilak nęveae ki a ktt' eIeie'

1997. áprílĺsától ismét váhozoĺ az üByvczetó szuni|1'... az onkornliĺlr'zat l99ó. dcccľlberl döntése a|apján a társroágot
lĺiiliödó vát|a|kozássá akana fejleszt€ni' Az 1997' ťvi vcsztesdg |5'l7J ťlł vo|(. a2 |99t. ćti ercdmény. a tagi kö|cstin
attn|nôsitésť és a hatékon\ gazdá|kodäs köv!'lkeztébcn ?.(l4{ cl:t nveresrig vo|t' Az al.a|a eltclt ĺdöszkban a
tťlicsít|nénrorienlált gazdá|kodás ćs a kíadások ésszťrti vissäl'ogasa hatí!áľil a cćg mĹil.ii'dćsc ĺb|vamatosan eredményt
n|utatott' 

^ 
bcvitc|ck is kiadások összehangoIdsával' a társasäg racioná|is ĺraZdálkodásáva| évek óta eĺedményesán

tsazdälIodik.
A ?005. évi. viszonylag magas crcdnlćny' 7.9|ó cĺjt a 200ó. rtri kiadások résfbeni l.cdczetćt képeztc. a táÍsaság |.elüg\'e|ö
bĺzonsági ugainak dĺja?ásłi| fele részbcn a Kistälu Kft finanszirozta.
A 3006' évi adózott credmény 5.059 eFt. ame|ynek oka az elidegcnitćs prtnzüg!| bonyo|itńsi ćs n).i|vántanási tevékenységbó|
sáÍmazo többlet bevétel. amc|y a helyiség eladások sámánalś a nÓvckcdésc és az ebböl szánnazó e|ideP'enítési bevéte|
kapcsán ĺealizálódon.
A 2007' évi adómrr eredmćny ó.775 et.t voh. az ćv \özb€n átveĺt új (evékcnysćgck (€|idegenités' hetyiŕgbérbeadás) részbcn
sikerdłas kons|rukcióban kerĺlhek meghatářoásra. a feladatátvé!eIt követöcn fókćnt az e|ĺdegenĺtés felgyoisu|t.

A 2008. évi adómtt eredmény |0.4ó0 eFt. amcĺ)'ą vällaIkoás gazĺ!á|Iodńsában töÍtént további kcdvezÖ fo|yamatok hatá$' aZ
clmú|t években átvelt új t.eladatok az eredménycs gazdálkodásban.je|cntiis szercpct jätszottak. Az eredmćny az ijonnan
kiil|akiltisra keru|ó kompIe\ nyilvánlánó progranl cs a bovÜlö l.c|adatcl|átás rćszbeni ĺ.cdezetét képt'zte'

A 2009. évi adóZon eredmény 9.E23 ťFt. anlc|v a gazdä|koĺJás további pozitiľ lblr,atnatair nlutatja' Az c|mú|t év |blyamál
további tevékenységek kcrĺtltek átadásÍa a társaság iIletékessćgi LdÍltbc. c7'chet a cćg részbcn a Józsefváĺosi Vagyonltezeĺö Kft
közrenlt]ködćsévc| vétsezte' Az eredmény a kövilkezö idösäkra lárhutó gazdasáci nťhé7.5égeli is a gazdá|kodásban.
müködésbcn váľhatl átaIaku|áĺok ltdezetet képezte.

Ą2U]0.cvi adółotĺcredrnin1. l98|9clł.anlc|1 brztosĺtjaatársarágc|<iItaItóĺacionulizációsfolranlarokfcdezetét'

Á ?0l |'evi ntćr|cg sz'erinti crcdnlćnt 0Ft. osztalltk |iifilclćs n|iatt. Á lársusiĺg tulajĺJonosa ťlYi döDtćsr hoz-otĺ arol. hogy a
terc\ evi cÍcdmén)' és äz clözo évck ercdmén!-lana|éka terhérť í'ssfťscn 70ĺtĺ ĺ.t osztalć|.ot kĺvńn !.ť|venni.

A ]0 | ].évi lnćrlcg szerínti crcdlnény 2'8?4 ťľl. 20 | 2.bťn a 20 | | ' ťvi után 'iárô oszlalék kifialćsť illcgtönint'

^ 
20|3.évi mérlegszerinti eredmény 7.309 eFt. a lnagasabb ÓssircgÜ cÍťdmćn).oka. hog1 u'ľársaság vezetöi és do|gomi

reszére a tcryezlnné| aIacsont,abb összegü jutalom''pÍćmium }ierĺlIt kitizetćsrc.

|.2. Főbb szervez€ti változások

A tu|ajdonos 2000. októbcr 37.i döntését kövc(óen a tevéken\ségi köľ is módosu|t. es 200l' t.ebruár l-tót új ügyvczcto
igaf8ató kerüh a táeság élére. Kovács Otló szelné|yébcn- Á tje|ut;,clci Bizottság nlind a tagok szómában. mind pedig
(i5s2etéte|ében fo|yamatosan vá|rozott'

A lársaság egyszenlélyi. kÓzvctIen irányi|ást bif4osi(ó btĺo11ással renĺleIkezo tuIajdonosa 200l. jÚnius Io-löl ismét.
folyalnatosn a Jórefvárosi Önkormányzat. A Képvi*|ó-Ie51Üle| a 2007' rrv clsö fclćbcn arró| döntött. hogy a V|ll' kcrĺi|eti
vagyongazdá|kodási-vagyonkcze|ćsi íeladatokat holdingszen.czct |bÍDlában kivánja nlükt|dtctt|i. s a központi vagyonkezeIö
szeľvefet fe|adabinak e||átásával a társsátot biZla |nets. 

^u 
alapito a holdingszervczctbc ĺanoz(l Jóä€l.Yáĺosi Vagyonkezelö

Kli (s,.ćkhcl'c; tot.t' Bp. Ôr u.8.. cigj-sz:0l-09-2Ó90{6) l58.000'0ĺ)0.t]ĺ ne\'énékű Üz|clrészél a rarsmág könyvvizsgálĺiia
iĺ|lal c|kćszilett érĺćkbecsles a|apján 80.000'0uJ-l..t ÍorgaIui.'nťkcD nťn) pcilzbťni bťtétL(łĺ bevitlc a táEaságbL Ere| a
tíirsasäg törzstökéjš | l 5.000.000-|jr.ra vá|tozoĺt.

Á tarsasägná| 2005. ľlájus s-etó| sćhhclyvá|(ozás tÓnenl: a |orábbi: ljp- Vlt|' ker.. Kistätuĺt1 u. lt. sz. alatti chnÍö| a cég a
Bp. V|||' ker.. Losonci u.2' sz. a|ani székhe|yre kö|lözrrr. A ĺu|ajdonos a társaság ĺ€tadate||átásának btivĺtésér<it döntöu 2oo7-
bcn. és €Z| összhangban a társasáB srkhelyeként funkcioná|ó (tpÜ|et lö|dszinli he|yiségcsoponiát is a Kisfatu Kli
haszná|alába adta'

{lst^ | t
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A ru|ajdonos döntésc aĺaPján 2009.ben beo|vadt a crund Játszótér Kft a cegbe. a beolvadással a BudaP€s]. vllt. kcr.' Ti'mó u.
J' sánl a|ani te|ek és annďĺ fclćpĺtményei is a válla|kozás tuIajdonäba kcÍuItck' A b€oIvadás k.'velkcaében a társaságjegyčtt
ĺ(ikćjť ló | .ó30.000.Ft-ra vá|tozon.

]0|o.bťn további vá|toások tönéntek a lársság sfcrvczetébcn. A tulajdonos e|só körben anó| hozoĺ döntést. hogy a
Jó^ť|váÍosi Vag;.onkezc|ri Kft.t a Kist.alu Kfr-be kivánja beo|vasltani. 

^ 
dönlést |(ĺvctóen a JVK Kli t.e|adat!it a Kisĺalu KÍi.

n kťrťsztü| ľégeae. majd a lćn!.|cgcs bcolvaĺlásra 20|0. szcpĺelnbcr jo-án kťrii|t sor l;|kćsziilt. és a tu|ajdonos á|ta|
cIlbgaĺJásru kcrtilt az összcvont vag1onmćr|eg cs rag1onle|tár. a beolrlĺjár kd!ct|'cnébťn a Kis|aIu Kfi a JVK Kti teljeskörti
iogutódiĺ |ett A .iśg\zťtł l.ĺ|ť ncnr Ýá|loz()tt' 

^f 
összśv(|niisĺ Lti\cl('ťtl J KisIa|u Kli lclicJ sz(.rvezeti áb|aku|áson nlťnl

ktrcsztilI. új FclÜgt'c|ö BiZoĺtsági lagok kcrii|lšl mcB\á|asztásÍil' A szcrrczeti |ě|iPĺt(ts nlódosutása ćs a Í.cladatmegoszläŚ
Iisztazása érdťkében új sz€rvezcti is nlĺik.'dési s/íbályät hťrült Libocsátásra' A társasag nťvc. társ,.tsá8i fomája nem
rĺi|tĺlzott. szćkhe|yťként nlegmaradt a Vlĺ|. kcrü|ťI. Losonci rlt. 2. sránr a|atti irodaéPü|ct. de tctcphe|yként az or u. 8..
'l.avaszmezil u. 3.. Kiss J. u. I9.. Auróľa u. |2.. AuróE u' |9.. és Karícsny S. u. ?5. sz, a|atli ingat|anok is re|tuntelésrc
kcrü|t'ck az Alapĺtó okiraĺban' A lársasáB tevćkenysćgi k.'rť kicBészitćsrť kcrült a bcoIvadó -ĺrazdasági tá6aság tevéken.'.ségi
körrive|.

l.3. Tevékenységi kör

^ 
táÍsaság ĺ.ó tevéIťnyséBi köÍe (a BudaPcs. Fóľáľos Vll|. Kerĺl|et. JóAcÍvárosi Önkornánya.la| k.'tön Megbizási

szeĺzó,dés l,2 pontja szcrinl):
|. azÖnkormänyzat tulajdonosi kćpviscIctćnck et|áÍása az.kbil a ürssházakban. amc|yekben onkormányzatnak tu|ajdona

v'ďl.

2, az tnkormányaĺ tulajdonjogáva| érinIett társasházakban az Onkomiin1'zl||ak a társasház.'4| szemben fennál|ó pénzĺl5yi
köte|ezetlségeinck akruaIizá|áM. a Ícljesilés c|ökćszilése va|aDrint É||('nör7-ésc.

3. az tnkormányzat éIdekeinek rncgÍelelöen az évenle círc a cli|ril nlc8ha(ározolt kó|tsltg\.ctési e|<iirány'zt erejéig a
tärsasházakbaĺ vizórák fe|szere|ćsc. cerćjc. a ntunká|atok átadásil.

.ł' az onkonnänr'äl lu|ajdonában |ćvó |akásÜk ris nen |akáscć|ú hc|5irclck. t(|Í)ob.błn önlonnáD\zĺti tu|ajdonú épĺ|lctek
teli)terťinek ť|idegHlitcs!^. (2007.09'0 l.lö| )

S. lz ()nkorlnánrfat á|tal koräbban ćnékesilťtl. illťtvc a 'iöv.'bcn ćnćkesĺtrĺdĺi Iokásol' ćs ncrn Iakáscé|ú he|yiségek
adásvćteIi szcrzödéseinek n}ilvántanása és péilziigyI bonyoIilása.

ó. az onlormányzf| tulajdonában |évo üres teIkekkc|. l009h.ban łinkornlányzali tulajdonú épületekkeI kapcso|atos
ingatlanhasznosĺtási javas|atok kido|goása. dön(ćselökćszĺtés. va|altlinl az tnhományzat á|tal końbban értćkesítetl
ingat|anok adásvéIe|l srerzódéseiben riigziten fe|(ételek.c|jesitési hatiiÍidcjéne\ lĺł'vctćsc. (?0l0.07'0|.tö|)

7. azonkormányzattu|ajdonában|évönem|akáscélúhe|yisćgekétćkbecslés€.(20|1.0|'0|-tól}
E' az tnkormányat lu|ajdonában lévö nem |akáscé|ú he|yĺsege\ bćrbcadása. a bér|eti dĺjak bcszedése' pénzü8yi kezelése.

háĺralék behajÉsa. (2007.09.0 |.rii|)
9' az tnkományzat tu|ajdonában á||ó |akásbcr|emények bérbeadásävll' hasznositásáva| kapcso|atos fe|adatok e|látása.

(2009. |2.28.tó|)
l0. aztnkoľnlányzalluIajdonábanlévó|akásbér|emćnyckbérletidijánakésikapcso|ódTku|.inszo|gá|ta.ásidÜakbeszcdése.

le|jeskönj hátra|é|rkcze|és. (2009. l 2'28-tó| )

a2 onkoÍmányzat IuIajdonában |év.i te|kek és egyćb dologber|et bćrbcar'lása és a dĺjak bcszedése. (20l0'0ó'0|.tó|).
Tervczési, és az ehhez kapcsolódo e|járási és bonyoIitási fe|adatok. (20 l ].09'0 |.tÓl)
Ijc|újĺtá5i' bonIási. egyéb b€ľuházĺsi fc|adatok c||átása. bonYoliliisa. közbcszerzcsi ío|yamat koordiná|ása' müszaki
cIlcnörzćs (]0 | 0.0ó.0 |.tłĺ|).

lJ' az onkonnánvzĄl tuIajdonában |évó i'nkonnän!7áti tuIajdonú lakoipĹiletck |.c|ťljítása társasházzá a|apitás és e|idetsenités
c(.ljából. af tntonnánviat cgyšdi döntćsš a|apjiin. va|utnint a bćrbcarjható Ĺircs hť|yiségek tb|úiitása és karbanlanása a

hasznosĺtásba tönŕnö bevonĺis cé|jábó|' (2009'07.o l -to|)
l5' a7 Öolorillán,vfál tulajdonában Iivö intéznliltr _ ćs útl'e|úiilti!i. vuIan]int chhez. kapcso|ódó beruháási. továbbá

intćneny-kaĺbatanási feladatok clvć8zćse. (]008.0j.0|-lö| kcrült a Kistälu Kti ĺ.eIadate||álásäba. de 20||. novembcnól
az út - park - és köztert'l|el-fenntanási íe|adatok ätkťÍilhek a Jógliárosi Värosüzf,meltetési Szo|gá|atltoz1

Ió. az lnkormányat lulajdonában lévó oktatási, nevelési. szociá|is c5 gyemekji|éti - gyennekvćdelmĺ inĺézmćnyek
g)'orsszo|gálati ćs karbanlanási tęvékenysćgének e||ätása. (2009'o7-0|-lö|)

l 7' Az Önkoľmányzat tulajdonában léYłi, önkománvzáti .U|ajdonú takások ćs nem |akáscé|ú he|yiségek. ures lelkek, egyéb
dologbér|eIek. vaIaminl üzemi ipolelck. házi orvosi rendeIók kczelésc. üzemeltetése és tÉľ|eményel|enórzése.
(20 | 0'0ó.0 l.rö|).

|8. az Ônkomlányzat.ulajdonábil lévó |akóépĺiIetck takarĺlása. házĺ!liigye|ete. IiÍiĺtgyelet. va|amint az ilz€mi éPÜ|etek és az
tiÍes telhek elótti járdatalaritás (20 I |.07'0 | -t.ĺ|)

.ilq! {i
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|9' azÔnkományzattulajdonjogábanlévö.lnkonnán!22.iiul..1onnt]|ahäsokésne|nIdkäscćlĺlheIyiségek.ttÍestehek.eg!,éb
do|ogbéÍ|clek. va|amint ozemi épĺ||etek házeIszámolása. köziizemi sr,imláI kez€|ése. (20to.oó.o |.tđ|)'

20. A vegyes ru|ajdonÚ táRtrháakbm közös képvise|eti tevćkenysćg c||átása (piaci jeltegĺi. nem tnkoĺmányati fe|adar
20|0'|0.0l-tö|).

2l. AzMNPIll.prcjekt(azonosĺtósám:KMoP.S't.tlB.|2-k.2ol].o0o|)ker€téb€nmeBhatärozottt.e|adatoke|látása'

A ĺársasá8 !00 l -b€n beĺiövetkezeÍ( ĺl8yveztó vá|to7ását kóvctóĆn csli a társasházi lu|ajdonosi képvise|et és a vĺzora szcÍe|és
ľc|adatköre.mandt a cég tevĆkťnysćgi körćben. A tu|ajdonos ev e|cjén hozott döntést aBo|. bogy a közös kö|tség átuta|ási
fcladatk.h is a táÍsasághoz ulalja. 200| ' máju5i hatá|lyal'

L:Zt kövťtóen' 200j. júniusäban aÍól dönlötl. hogv az elidegcnitcs pén7ng!i bonyoIitási ćs n)iIvántanási tcvékenységével is a
Kisfa|u Kńĺ bizzA meg. 2004. márciusáto| e tevékenyséB cg5 rćszeve| {áz újonnan mrgkötésre keńl|ö szenödéseh
nyi|vántanásával) az Önkományat a társaságot megbizrá. majĺJ )004. decembcrébon pil1,áatot ĺn ki a komplex
tevékcnysé8re vonatkozóan. 

^ 
pá|yázŹ/to. löbb. jetentös vcrsnytárs köZü| a Kistä|u Kĺi ilyenť meg zo05. januar ĺónapban- A

lcvikcny5ćgct 2005. év e|cjén a c€8 teÜes egéslben áh'ene. a f€|adal ťlIĺitásu szeztidés szerint. Íi)lyamatosan äjlik.
20()7 slcplťnlbcľetö| további. jeIentŕis böviiIés tönénl a társasäg |'cIaĺlateI|ótásában. a tuIajdonos döntése a|apján ezen
idöponttól ü lársaság végz| a lakások es ncrn lallásci|ú he|1isJucI cIidcgcni|ćsét. iIletrc ł nenr |akĺscétú ńó|.visegek
bćrbťadását. és az czlc| összeÍüggł' dĺa}i bťszcdéséĹ.

200E.ban ismér bóvüh a cig feladatl|öre. a kÓzút karbantanási. kcniszcti. beruháási ćs ĺ€|úiĺlási fcladatokkal. me|ľeket a
Kisfa|u Kft. minl kÖzponti vagyonkeze|ô szeweät krzJemúködćséve| tćnr lcgesen a JVK Kti végez ?008. marcius l-jétó|.

2009-ben tovább fo|yúrodolt a tevékenységi k('Í biivu|ése. az átvett l.ś|adalokat rćsfbcn il JvK Kft b€voniisával véBeae a
társaság. Az önkományz2ti tu|ajdonú |akásbérbeadási tevélienység 2009'l2.28.tÓl kerü|t átvéteIre de a feladal el|átást
tenylegcsen csk 20 | O-ben kezdte meg a ccg.

20lo-bcn a tu|ajdonos döntést houott aró|. ho5y a JVK Kĺi fe|adatait a Kisfa|u Kfl-n kcrcszĺil vćgcze. majd a beo|vadást
kóvetćien.20|0.l0.0|.töl a JvK Kft tevéhenységeit a Kisfa|u Kfr vćgzi toväbb'

20 l | -ben' juIius | -Íól cgy további átszeryčzes krvctkeaébśn az ingat|anszo|gá|talási. lakaritási feladatok kerü|!eh a lóRaság
l.c|adatcl|álá5ába. novembenó| viszont az üt - park - és köfteÍil|cl-fcnntanási fe|adatok átadásra keńJtek a Józsefvárosi
\,árosĺlzem€|telési szo|Bá|alhoz. tehát e íeIadatokkaI a cćg tevékenységi köÍc cslkkťnt.

2012' januáĺ l-ló| a nem |akáscé|ú hc|yiségek ćnékbecs|ésc. 20|2.szepIenlber |.tól pcdig tcÍvezési és az ehhez kapcsolódó
cijánisi és bonyo|itási fcladatok is a Kisfa|u Kft tšvé|cnységei közć tanozik. mint a 20|3.ban indu|ó MNP ltl. Prcjekrret
kaDcsoIatos f€|adatok Č|látása'

1.4. Tulajdonosok

A gazdáIkodó cavszemcl.v.i tu|ajdonban vm. 
^ 

tuIajdonos aĺjatai: Jiaclvaro5i Önkonnán;-at IoE?. Budapest Błoss u.6]-ó7.

l.5. Befo|yás kapcsolt váI|alkozásokban

A Jlzsefvárosi onkormányat Képvise|ó.lcstĺlletének döntése a|apján a K|SFALU Kft 2007.ben Ioo %.os tu|ajdoni
rćszesedést srÍz€tl a Jóőefvárosi vagyonkezeló Kft.ben (ame|y a számviĺcIi e|öĺrásoĺĺ szerint leányvá||aIatánał mini'silIt). A
rál|aIkozásban dönto befo|yássaI bín :0l0.09.3o.ig. a b€o|vadásig.

A K|sFAl,U KfI egyetlen o|van vál|a|koásban sm bir betbl}ássa|. ĺmcl;. a sámvite|i c|ó|rások szerint közös vertésu
r.á||alkozásnak minósÜ|.

A K|SFALU Kft e8yctlcn o|van vá'la|kozásban sem bĺr nlťÍtékadÓ bcti!|!ással. n|ne|\ a szánl\ile|i e|öíráso| szerint táÍsuh
vá||a|kożsnak minösÜ|.

^ 
Kls|jALU Kfr más. egyéb riszescĺtési viszonybĺn á|ló tá||a|ko/úsban ncnr bir befolyással.

^ 
Kls|;^l.U Ktl ncln rcnĺtc|kezik nlás 8iafdasági táNságban t.)l!ctIťn irán\itást biaosĺtó btl'olyással (a Jói5eÍvárosĺ

vagronkezclĺi Kŕi beoIvadásál kö\.ettFn).

A K|SFALU Kti ś8vct|en Riszvćnvtarsaságban vilĽ\ kor|álolt t.ť|eli)ssćgil líirsäságbän serrt renĺle|kezik tobbségi irányĺtást
biZtosĺll befo|yássa|.

A KIsl.ALU Kft egvet|en ĺészveny.áÍsaságban vagv korláto|t l.eIe|össcgü ĺársaságban scnl ÍendeIk€zikje|cnttis bcfo|yássa|.

{lsÍj\! '
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l.ó. Kapcsolt vá|lalkozások az irányĺtásban

AZ egt52emél! i lulajdonos hÓzÝťtlĚn iĺánl itist biztositó bt.|bIyassal rcnĺ'!cIkczik'

2. A számviteli po|itika a|ka|mazása

2.l. Könyvvezetés módja

A számvile|i inĺomációs rendszr kia|akitá$ és müködtetése. a bťsżmoló összeáIlitäsa megbízon kil|sö szo|gáhaló (Mt-
KoN-To consu|ting Kft. s*mé|y surint Magonyné szŹbó MeIinda: ťgyini vá|la|kozó:2000 s;entendre BoIgáru.4.: MKVK
tagsáBi sám:003248) feIadata'

2.2. Könyw ezetés pénzneme

Á gazdálkodo kón;ĺveit mag1'ar n1'elven. forintban. a kcnös kön\'v! itcI clvci ćs szabá|vai szcĺint vezeti.

2.3. Könywizsgá|at

^ 
tárgľcvi bcszámo|o sŹíból!szcrüségél. m.gbizhaIóságál es va|ĺidiságát kłtn!vvizsgá|ó elIcnörizte' A beszámolót hit('lesitó

kÓn\.vviőtsá|ó ncvc Kusnyi\ ćs 
-ľáľsa 

Kti 1ciln: | |ó.t Budapśst Beniczlr -l.' 
u' |2/b: ccśir'g!'feh szárn: 0t.09.|ó2t4ó: MKVK

tagsegi szám:o00 |t5). szeme|v srrint Kasnvik János (MKVK tagsiígl szĺirna; 003t50).

2.4' Beszámoló formája és tipusa
A KlSFALU Kfr a tárgyidöszakra az e|ózö iiz|eti évhez haonlóan eg1szcĺúsĺren éves bcszámo|ót keszit.
Az cÍedmdny megá||apíÉsának vá|asaott módja: összlö|$éB e|jánis.
A KlsFALU Kń a beszámo|óban a mérlcget A. az eredmćnykimuÍatást 

^ 
vá|toätban á||itona összc'

2.5. Üz|eti év

Jc|en beszámo|ó a 20|j. január t. - ]oIj' december 3|. idószkot öle|i t.Ľ|. ä méÍ|ťg íbrdulonapja 20l3. december 3|'

2.6. Mér|egkészítés időpontja

Á mérĺcakćszĺtés vá|aszlotl idóponÚa a fbrdil|ónaPot kö!etö j l. nilpĺári nilP' Az czcn idöpontig ismeílé vált. J tárgyévet vagy
al e|ôz.ö évekct ćrin(tĺ gafdasági cŚťmćnvťk. }iijrĺjh|lényelt hatasa]t il h!'ĺZäD)()|(i taíaImilza.

2.7. Jelentős łisszegĺi hibák érte|mezése

Jc|enlós tisszegüneli |ninösuI az üz|eti évben |.elün. cgy liz|cti ćvrc vonatkozó hibák halása' ha a sajá1 tókc vá|tozági abszoIul
rtnékćnęk egyĺlltcs lssrtc a viagák üz|eti évre készĺlett besánloló ercdeli mér|egfóösszegének 2olo-át' vaBy az 5oo mFt.ot
nlcgha|adja. Ebben az esetben a feltán hibák hatáM a tárgvévj beszámolóban nem a lárgyévi adatok közön. hanem
elkü|öníteĺten. e|ł'zó ćvek módosĺtásakénĺ kerul bcmulatásra.

2.8' Lćnyeges hibák értelmezése

Az ismé.€|t krzŕléíelre vonatkozó jogszabá|yi vá|tozásoknak mcg|.e|e|öen a lnegbíZható és valós képet ldnyegesen
befol1'áso|ó hiba ĺoga|nta nem definiált'

2.9. Ismételt kijzzététe| aIkalmazása

A jogsabá|yi elóiriisok vá|tozásainak megÍ.c|elócn a nleBbĺzhato' \ülós öss7tćpś| |én!'śgťsen befoĺ!,ásolo hibák ĺ.ť|tärása
ťsctén a7. éIintcn bĚszamo|ö - e|só izben a 20 | 2. ćvben feIlán hibäti l'sctćbcn . lstnćleItc|l ncm |.erü| közzététc|Íe.

20 | 4.04.2i.
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2. l0. .'Je|entŕĺs összegĺĺ kii|łinbözetek'' ér.te|mezése

Amennyiben a számviteli polilĺka más része eItéÍően nem rende|kezik. úgv aze8yes tereleknéljelenttis összegnek az I mFt.ot
me8'haladó ö55zeg minóslll. A fogalom a|ka|mazása az elĺizô üz|eli évhez kćDest nent vállozon.

2.l l. ''Jelentős iisszhatás'' érte|mezése

Amcnnviben a sánlvite|i poIitika m;is részc ť|tćÍócn ncnl rlTldĚ|Lťlil,' (ig! a tćtclcnkćnt ncm ic|en|.is kir|önbözelckct is
ligyc|cmbe kč|l v!'nni. ha a hĺi|önbt'zctek (lsszhalása iĺtlaI !a|anlc|\ nl(ir|śg- !aq\ crednlćnr'\jlnutatás sor értéke Io n|i||ió
tbrintol nleghaladó énékben vá|toZik. A l.ogalonl aIka|ma zÁsa az e|oijĺ iizlcli ćvhez képcst ncm válrozott.

2,|2. Devizás tételek értéke|ése

Alkalmazott devizaárfolyam

A t{i|ló|di pénzénékĺe szóló' vagy óeuina|apú es*özök és \őtc|ezettsćgek . kivéve a lbrintćír vásáío|t va|utát. dcvizár ..
valamint bcvélclek és ráfordĺÉsok forinÍénékćn€k med|atárcása egységeien a mindenkori |egÍ.óbb számlavertó pénzinléze(
á|tal meghiÍdetett deviavételi és dcvia eladási árfolyanának szjniani átlagán lönćnnc: Amcnnyib€n a szám|aveŽetö
személye me8'vá|tozik. úg}' a vákozás hatása a kietsészítô me||ékletben b€n|utatásra lierillne'

Fordulónapi devizás átértékelés

A társaság ku|íöldi pćnzenékrc szóló. vagv deviäalapú !'szközlkkťl ćs kötelczettsćgckkc| nenr rendc|kezik. azonban a
kti||ó|di pénzénékre szTló eszköztk és kiJtc|czeltségek a t.ordulonlPon ńrérlćke|ésrt keľiiInéĺek'

2.l3. Értékcsökkenési leírás e|számo|ása

Értékcsłikkenési |eĺrás módja

Az évcnként c|számolandó énćkcsÖkkenés meg.eryezésc . az egycĺJi cszköz viirható haszná|ata' ebból adodó é|enanama.
lizikai és crkölcsi avu|ása. az egyéb köru|mćnyek és a leľvczcn maradványénék ĺig)'e|cmbevćtęléve| - á|talában az eszköz
bekťIĺl|ési (bruttó) ćnékének arányában tt'nénik. Az ertékcsökkcnćsi leírás clszálno|ása idöaIánvosan Ílineáris l€ĺrási
módsÉre|) ĺönénik.

Kisértékĺi eszköztik érÜékcsiĺkkenési teirása

:006. január l.tö| a t00 ezer Íorinl a|ani egyedi bekcro|ési ćnekkc| biró vasyonj énékiijogot. sze||cmi termékek. ńrgyi
csdĹözrk b€keru|ćsĺ értékc a hönála(bavétclkor ćnékcsökkcnési |ťíráskćnt ťg) összccbcnllszálno|ásra !er{ll' Ebben-az
esetben az ćnćkcsiíkkcnési |ťirást t€rv€2íi ncm kc||'

Nem jelentős maředványérték

A nlaradványénék nul|a összctsge| vchetö llgyc|cnbc az énc|cs(ikRcnťsi ieĺrás tcrv!'Zćsť soráll. ha az esztöz hasäoŚ
!t|cnanam! végćn várhatoan rcaIizitĺató irtéLc vaIoszinüsíthelöcn ncnl haIadja meg a 20o ctjl.ol'

Terven fe|üli értékcsiikkenés elszámo|ása
.l'crven 

f.e|tl|ĺ énékcsökkenési |eĺrás c|sán|o|ása szemPontjábó| a tiön}\ szcľinli énik akkor haluĺlja meg je|entttsen a pĺaci
ćnékct. ha az eryes tćte|ek esťtében a különbözet meghaladja a Io0 ČFt-ot.

Értékcsökkenési |eĺrás váttozásának hatása

Az énékcsökkenési leírás módja az cIóri évhez képest nem vá|tozon'

i.lsFĄt i

5-,'

A gazdá|kodtĺ képvise|öje
Kiegészítő mellékld

l0 t4.04.21.
KISFALU Kft
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2. | 4. Ertékvesztesek elszámolása

Az érlékvesaćsek elszámolásának gyakoÍlau az elózó ĺlzleti cvhez kepesĺ a jogszabályi változásokon tú| nem vá|tozott'
Eszcrinl éľtékvcsaés elsámolásáľa akkor kerü| sor. ha a köny-v szeľinti ćnékhez képcst aiegyes tćtc|ek esetéb€n a vesa€ség-
iellcgt] k0|önböät taÍtósan meghaladja a Ioo eFl.ot.

2. l 5. Visszaĺrások aIkalmazása

A Kĺsl;ALU KfÍ a tcrveil tt|ĺi|i énékcsökkcnćsi l!'irás ds az c|szálnolt ert(tkvcsllésck tissza|rásának lehelös€[ćvel ncm kĺván
é|ni. azo|i e esż(t'z kiveatésig a kön\'v€kben n! ilvá|llanásban |naradna}i.

2.t6. Értékhe|yesbítések atkalmazása

A K|SFALU Kĺi az inckhc|ycsbiĺćs lehctöségťvcl nťnr kiván c|ni' igr a mćr|cgbcn sĚnl łnćhhcl\'esbitcs. sem énékelési
tańa|é\ neln szercpe|.

2. l 7. Alapítás-átszeľvezés költsĘei
Áz alaPitás.áts4rvezés kö|tsćgei nem kerĺlInck aktivá|ásľa a2 immatcÍiá|is iavak közi'n. azok - az elózö {lz|cti évhez hasn|óan
. a lárgyidósäkban költségkénl sámo|andók el.

2.l8. Kísér|eti fejIesztés aktivá|ása

Á KlsFALU Kfr a kĺsérletĺ Íejl€saés kökségei aktivá|ásának lehetösćgévcl nem kĺviin ćtni. azokaĺ . az e|öző 0z|etĺ évhez
hffonlóan . mindcn esetben a táĺgyidosza}ĺ k.'|tséBei közón sámolja c|'

2.l9. Vásárolt kész|etek értékelése

A vósáfoh kész|etek - az elözó uzleti tlvhťZ hason|óan . a méř|ťgben a tćn) |cgcs bekcrü|ési énékbťn jclenncnck |ne!.

2.20. Sajät terme|ésíi kész|etek értéke|ésc

A saját lernlelésíi kész|cteh a mćr|cgbcn . az elöfő iizlĽti évhcz hasontóan . az ulóka|ku|áctoval megá||apiton tény|egcs
c|öii||itási kö|tségen je|ennćnek nleg'

2,f|, Cé|tartalék-képzés szabályai

A KIsľ.ALU Kn eByéb kőte|ezertségelire. várhalój.jVóbeni költséqekrc céhilna|é\ot képzętt.

Az clózti ĺlz|eti évbcn a követe|ésekre képzen cé|tanalék a méÍ|cgben a kövctc|ćsckel csökkcntó téteIként k€ľ0|ne bemuBtásÍa.
ha cIszámolásra kerü|ne.

f .22. K. nem emelt téte|ek értékelése

^z 
clóziiękb€n ki nenr emell mér|c8lételek az általános szabá|r.'o|{ sfcÍinl kcrii|tek énéLť|ésre. a2 énćkelésbťn a jogsabály.i

VáltoŻásokon túl módositiĺs ncm történt.

2.23. Számviteli politika más változásainak hatása

^ 
sfáD|vit€li poIitikr rnás. nlcghatározó e|cnlcibcn ajogsabá|}i \álÍo?ásokon tú|jťlťntös nlódositás n.m tÓńćnt.

f .2 4. Le|tározási sza bá lyok

Az eszközők és fonások le||árczáý az á|ta|ános szŹbá|yok szrint tönénik. a leltáÍoás szbá|)ai az elózö iizl€ti évhez képest

'ielentósen nem vá|toaak.

l0 14.04.23.
KĺSFALU Kft

'.ĺŚEAI l

!ör*,.,'.. ,''.,l'i.lJ .. '. .. .':. -'

:. Ą gazdálkďó képviselője
Kic8észĺtó mcllékla



-1-

2.25. P énzkezeIési sza bá|yok

A p€nz}iťzclés a sámvĺteli poliliLában elóin suábáltok szeľinl töíléniL. il pćnzkefc|és szabá|1ai o jogsabá|'vi vá|tozásoknak
mťgĺ-eIe|óen vá|louali.

2.2ó. Eltérés a törvény előírásaitó|

A beszámo|ó összÉá||ítása a számviteli töryćnv elöířásinak mcgĺ.cle|ĺien (t'nćnl. a lörvćny elöĺräsaitól va|ó elléresrc okot adó
kÜÍti|mény n€m meruh fel.

2.27. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos tová bbi információk

A KISFALU Kfl tcvékenysége ataPján más jogsabály által további. a sajátos tcvékcnységgc| kapcso|aros infomációk
liözIé5ére ncm köte|erelt.

3. Mérleehez kaocsolódó kiegészĺtések

3.l. Előző évek módosítása

Á korábbi (lezin) évckhcz kĺpcsolodoan a tárgr.ćvbcn e||cnörzés scnĺnltélc hibát nenl tórt Ic|.

3.2. osszehasonIíthatóság

Ossze nem hasontĺtható adatok

A KlsŕALU Kft mér|egében z adatok össrehasonlíthatók az elözö üztcti év megfc|c|ö adaláv!|'

Tétel átsoro|ások

A mćrIetsben a2 elózó 0zlcti évhez képest az egves eszközö\ és kölelťzettstrsck tninosítćsť ncm vá|tozolt.

Értéke|és váttozása és annak hatása

Az c|özö üz|eti év |nérlegkészĺtéséné| alhaImazoĺ elvek . ajogsabá|1 i ctöĺrások vá|toá5ain t.i| . ncnl válloztak.

3.3. A mérleg tagolása

Úi tetelet a mérlegben

A tárg}évi beszámolóban az clóíí sćmán tú| új n|érlcgtélclcket a Kis|aIu K|i ncm kívánt szerepe|tctni.

Tétel€k továbbtagolása a mér|egben

A mćr|eg tćteleinek lovábbtaBo|ási |ehetöségéveI a KlsFAt.U Kft a lárš}.id.isakban nenl kĺvánt é|ni.

3.4. Kezelésbe vett eszkłizłik a mér|egben

A mćÍlegben nem 9ját tulajdonü. keze|ésre áĺvett. a kincstári vagyon reszćl kćpezó ťsdi.'z nem szerepe|.

3.5. Értékvesztések

A KlSFALU Kti mérlegébtn a bcfekteĺetĺ Pénzügvi čszki'z.'khöz. krtszlctckhez. énékpapĺrokhoz kapcsolodóan nvilvántadon
énćhvcsztćs sem az elözö üzletĺ évbcn. seln a táľgycvbtn ncm szťrcpcl. ilr cn cimcn viĺszaírásra nt'nr keriiIt sor.

:0 |.ł'04.2].
KISFALU Kfl

.:
A gazdá|kodĺl képvise|öje

Kiegévító mellék|ct

'?Lĺ



-8-

3.ó. Befektetett eszköziik

Bruttó érték alakulása

Az imn|ateriá|isjavak ćs tárB!.i eszközök brunó énékénck alaku|ását nlulatja bc az a|ábbi táb|ääl

iiN!iló j N(irľkctlús | (.s.jkkenés ľtiItoziisbó| I Záro
átsorolás

Ha!mozott értékcstikkenés alekulása

Az immateriálisjavak és lárgyi es2*öfdk haImozolt ćńékcsökrenisénck alahu|ásá( mutalia bc az alábbi táb|ázat

Mérl€Bté(c| (cIi)

Immrtoriá|b jrvrk

" 
bpgli' !!Z.:l!!l!.u] !.ó!D]ł€Łćl"lĺl-' ci!',

Tĺrg'| tĺztĺöznk
cuuot: iĺi'crljnĺii to'mtcatvédŚlni ić|ú

Immateńális javak

śbbol; toz!ťl|cłü| könl) czctridcIml cri|ú

Ttirgli eszközö|ĺ

cbböl: kbzvct|cnül \omt c4lýćdcImi cć|tt

Immrteńális javĺk
.1u.ił ý1ř1ii'u l loń.*.^r'ĺa.ĺ' i.gĺI 9

TÁrgli eezközök

cbh.)l to1Ýťl|ťnú| k(|Ín} ť/cttćdclnr| ťć|u

0l 0"i.
ó'7l5 

|ol (l

t.3t3

7.433

o

t,Jl l
U

ItJ23

0

o

6,7f9
It

21.143

-. ._.. . -9,

2íM'752

o

2f,026

l34Jt4
0

t3il
-.p
rt.f23

0

{ti

0

.'ĺ.l

0
U

0

()

0

0

Terv szerinti éńékcsłikkenés a|rku|ása

A tárgyćvi.erv sBrinti ćnékcsökkenési |eirás megoszlását mutatja Ń az a|ábbi tábláät

20.7r5

ĺl

ĺff.t16
0

13il
U

Összesen

I

r8.223 
|

I

0

0

0

u.

0

Terven feliiIi értékcsökkenés aIakulása

A tářtsyévb€n terven fe|ĺlIi énékcsökkcnés leírásáÍa oem keíÜ|t sor.

Értékcsłikkenési leĺľás utó|rgos módosĺtásának hatása

Az Expanda számitóBépes pÍogrm |eĺrásra kerü|t.

íjz|eti érték leĺrása

A K|sFALU Kn mérlegćbcn tlz|eti vagy cégénék senl az e|ózó ćvbeo. sen) a tárg}'évben ncm szcrcpe|

<lsFAl'ĺ'
ô,.l...'". .. ''. '.r.i,!...t' }.Íi

20 | 4.04.2i.
KISFALU Kft

ł g",aalI.oao képviselóje
Kiegészítö meIlék|ĺ

Itl!
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3.7. Forgóeszközök

Követelések aIakulása

A 20l0.09.30.i áta|aku|ás |b|ytán a JvK Kft.né| 200E-ban e|számo|t r'cvłikkcĺ kapcso|atos énékvesaés 20l3.l2'Jl.én
n)'iIvátrtÁnon énéke | 55 eFt.

HátrasorolÚ eszközłik

A rndÍlcgben o|yan k.'vetelés vagy hite|visDn}'t mcglestesĺló ćnckpapir. amclr ał aĺlósná| vagr. a kibocsátóná| hárÍasorolt
}iÖteIczcnsćgnek minósol. scm az elózö ćvben. sem a tärgy.ć\'bťn nclrr szrrcpc|.

3.E. Saját tőke

Lekötiitt tartalék jogcimei

Á lnérlegben |ekötön tańa|ćk ncm szcÍcP€|.

Értékhetyesbitések alakulása

^ 
Klsl..ALU Kft a tď$/évben nem é|t az énékhc|yesbilés |ehetöségćvel. n\ ilvántanoĺt éíćkhe|yesbitése nincs.

3.9. Kötelezettségek

ot évnét hosszabb lejáratú ktitetezettségek

A mérletben olvan kótele4nsé8 nem szerČpe|. atneIvnck a hálra|é!lj tiJtan)idejc t.'bb. minl .it é\.

KłiteIezettségek átsoro|ása

A ĺárgyćvbcn a hosszú leiáÍatü köte|ęzťllsćgcknek a lbrdulónapot Lĺir'ctir ľgr ćvell beIiiI cscr|éLcs tör|csztćse átsorolásáľa nern
kL.rüll sor.

Biztositott köteIezettségek

A mér|eBben kintula|otr lárg}évi löte|ezeltsé8ek között ż|og1ogga| vatr. hasonló .iogokkal biz(ositon kötelezenséŚ nem
szcľcpel.

Kapottná| nagyobb összegben visszafizetendő kłiÍe|ezettsógek

A tárgr.ćvi kölelerttséBek között o|yan. aho| a vĺssäfize|endö összľg nag''-obb a kapotĺ összegnél. nincs'

3.l0. Mér|egen kíviili téte|ek

A gazdá|kodónak a mér|egben n€m |átszó. a mérleg lbrdu|ónapjáig l!'nťn) zán Ügy|etck nlĺalti l.llggô. vagy biztos (iövóbcni)
kTtcIczcnsége nincs.

() |yan. a nlérlegben nleg nenl .ie|enö penzügvi kirtť lezenség. anlc l1 a Pćn/ü3) i hť l\ zel i.nék c lć5ť szcnrpontjábó| je|entöségge I

bír. a foÍdu|onaDon nďn !o|t'

Á ućr|egben nem lälszó. nljs |én\elcs t!ÍcI ncnl ki\ź'lo bclnuĺłtłst'

4. Eredménvkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.|. E|íjző évek módosítása

A korábbi (lezárr) évekhez kapcso|ódóan a tárgyćvben e||enórzds semnlifé|ę hibát ncnl täń tct.

-:]ś'.\ l :

:014.04.2i. 
ro7-! r' '

A gazdá|kodó képvise|öje
KISFALU Kff Kiegészĺtő mclléklÉ

.:l''t!
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4.2. Ossze nem hason|ítható adatok

^ 
KISFALU K|i credménykinluĺatäsában az adalok összehasonlithatĺ'lk az clöz.ó ÚzIeti év meĺrI.le|ö adaráva|'

4.3. Äz eredménykimutatás tago|ása

Ú1 tttelek az eredménykimutatásban

A tárgyévi besámolóban az e|öĺn sémán łúl új cÍcdménykimutatás-tétcIeL nem sz.crepcInľk'

Továbbtago|t tételek az eredménykimutetásban

Az eľedménykimulatás tćteIei továbblago|ásának lehetóségével a KISFÁLU Kft a tárgyidöszakban nem iIt'

4.4. Bevételek

Támogatási program keretében kapott támogatások

A KlsljAl-t] Kfl láil|otatási pľogľaln kerelćbcn a bcszimdási idosłahbłn tárnogaĺiist ncln Lapoll. azonban a 20I0.09
átaIaku|ás következtében a JVK Ktl jotsutódja}(énl tánloBatásÍ eIszilmoIt

Rendkívü|i bevételek

A beszámo|ási idiĺszałban rendkivil|i bevéteI elszámo|ásakćnt a 20|o.09.j0.i ála|akulás kÖvetkeztćben a JVK
jogutodjakén. fejlesaćsi cé|ra kapon Émogatás idóarányos rész€ szerepeI

{.5. Ráfordĺrások

Kutatás és kĺsérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A táľtsyidôszakban kutalási. kiséIletĺ fljlcsztési kóltsé8 nem kcÍil|t eIszá|nolásra.

Rendkiviili ráfordítások

A beszámo|dsi időszakban rcndkiv0li rálbrditás ťlszánlo|ására neill IcriiIt st)r'

4.6. Adőfizetési köte|ezettség

'Az ćnćkÜ|és kövc(keztébcn a társasági adó mcgá||apitá5áná| n|odosĺto lćlcĺI jeIcnl(i lclc|ťkcl nrutatjiik bc az alábbi adaĺok;

gql!"j4Éi-ĺ9|9|ś"'!ą

Örszeĺen:

Kiemelt téleIek EIł

lo-i

Kft

SámviteIi törvény szerint eIsz'értékcsökkenés
Bírság
BehajthatatIan követclćs
Tárgyi cszkĺiz sc|šjlezés tcrv'cn felü|i ćcs

tsszesenr

t9.535
):)

19,t5t

i: lspĄ:
Iôzę:I. . ..

A gazdálkodó képviselójc
Kicgészító mellćŁla

20 14.04,33.
KISFALU KN

E|ôzô évek e|hat.árolt veszteségc
Adótörvény szerinl eIsz.éÍtékcsökkcnés

..í
í
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mtnrmutn szá|n ĺton
bevéteI

ELÁBÉ. közvetĺren szolg:
Jövedclenl.(n)'creség) lninim uln
Jövedelem-(nyereseg) rninirnunl alapjän sánlíton társasági ac|ĺi:
Adókedvezntények:

Társasśgi rdó összcĺcn:

adó ( EFt

846.0't'l
7.'t38

t6.'167
|.677

0

1,677

Áz éíékelćs köv€úeaében a ÉÍsasáBi ado me.qál|aPi.ásáná| môdosiló létc|t .ielcntö összcgťk áttnencti jc|legűek. jövtĺbeni
ha.ásuk nincs.

A rendkivü|i bevéte|ek és ĺáfordíĺások a társasági adó alaPjáľa nem gyďoroItak hatást.

5. Táiékoztató adatok

5.l. Bér. és létsámadatok

Létszámadatok

A Íárg\eVben l'og'lallioztatotl tnun\avál|alók átIagos staÍisn ikai álloDlan!.i |ćtsámát mu(atia bť az alábbi táb|áfztI

Sze|ĺemi
Fizikai
lsszesen:

Béradatok

A tářgyévb€n fog|a|koztatotr munkavál|alók b€rköltségét nlutaĺja be az alábbi táb|áat:

Szellemi
F izikai fog|alkozásúak
A||ornányon kíviiIieli és ó0 munkaĺiránál rör'idebb ntulrLaidiis

Öszern.

Személyi jel|egĺi egyéb kiÍizetések

A táÍgyévb€n foglaIkozaton munkavál|alók egyéb személyi jel|egü kitizetriseit mutada be az a|ábbi táb|ázat:

L,"'. kif
SzeIlemi foglalkozĺsú

t05
10

145

Fizikai fogla|kozású munkavál |alólĺ
Allományon kĺvü|iek

Össz.r€n:

348 26 I

3Ą 482

t??60

395 00J

43 647
3 73'l

20

41 40ą

r1sfĄI t
jĺĺv'".,'
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Kiegészítö mellék|et
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Tiszteletdĺjak

A táľgycvb€n 3 fôs (300€Fýfö/hó etnök, l75€l;t/Íii/hó Íag. ]ol3.o3.0l.töt egy.sé8esen 250eľL/fiÔ,,hó) feItl8yc|ŕi bizoĺtság reszere
kifizetett tiszt€lctdĺj kö|tsćgét mutatja be az a|ábbi |ábláut:

Ál|omá|tycsoport(cFt) | ee,tott,"ĺ

ö*;;; t.600

5.2. Kiirnyezetvéde|em

Veszélyes hulladékok, környezetre káľos anyagok

A ĺťvéken)ség je||egćbó| adódóan a K|SFALU Kft nenr termc| és nem Iáro| veszélyes hu||adékot' a tevékenység soÍán
kcletkczó' kömye2Etre káros anyagok elenyészmk.

Környezetvéde|mi kti|tségek

Közvel|enOl kömyeutvéde|emlnel kapcso|atogn seln az e|ĺizö Üzlcti (|vben. seln a tárgyévben köhség ne|n kťriih
clszamolásra.

Ktirnyezetvéde|mi céltarÍa|ékok

A konlyczeĺvédelmi kötelezettségck. a köm}.ezel vi{.lc|ĺnét szolĽáki 'i.'rÖbcni köItsćgťk t.cdťzetÉ(' sťnr af clózi üzleti ć!ben.
scnt a tárgyévben céhana|ék.képas ncm tönént'

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

Á uazdá|kodónak a köte|ezctlségek kt'?'('tl ki nenr mutatott körny-cŹťtvťdť|n]|. hc|},Íťá||ilási köĺclczťlt5ég('nincs.

5.3. A megbĺzható és valós összképhez szĺikséges további adatok

A számvíte|i tönény e|oirásainak alka|mazása. a sámviteli a|apclvck ervćnyesitćsc e|egcndö a megbĺzható és va|ós
összképnek a mérIegben. eredménykimutatásban töÍtćnö bemutatá5ához.

{!sFĄ|.I
,Ą?-(.|''']'..]],.l'

A gazdá|kodó képviselöje
Kiegeszĺtó mel|ékle
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i|.gn.tEł EMh % T.EY óť * Í,E'lÜt
Bofoktgtctt o.tkötök 83 265 24,15 72 445 t1 ia 87.05

lmmateriális javak 2 |'ĺ5 1 z 11? 1 100,09

Alapitás. átsŹeryezós 0

Kiséńoli íejIeszlÖs 0

Vagyoni éńékú Fgok 15 0,00 17 0.00 1ĺ3'33

sze||mitemékek 2 100 0.61 2 100 0.61 100.00

Uf|eti vagy cógéÍték 0

lmmal' JavakÍa adon 6|ö|eg 0

Tárgyi eszközök 81 150 24 70 368 20 86.71

Ingallanok 40 861 1 1.85 38 043 1 1.06 93,10

MÚszaki b€Íendezések 16 153 4.68 r0 530 3.06 65.19

E9yéb bsígndezés€k 24 136 7.00 21 795 6.33 90.30

Tenyészá||abk 0

BeÍuházások n 0

BeÍuházá6re adott e|ö|eg 0 0

Be|e k|ete tt p én z ijgyi e sz ktý ök 0 0,00 0,00

Forgóerz|ĺözök 237 961 69.0 220 8í0 ô{'18 92,79

Részlelek 199 0.06 0 0.00

Köva|elések 99 816 28.95 18 357 5.3,{ 18.39

E,1ékpapimk 0

Pénzeilközök ĺ37 946 40,01 202 453 58,85 146.76

Aktiv idóbe|| olhatárclátok 23 579 6.84 50 7.ĺ9 't4.75 215.23

Erzktizök ösu.r.n 34 605 100.00 3.UU4 100.00 99.78

EÚzkörök és tókaörBzGÉtcl aIaku|á!a

20 | .ĺ.04.2].

KISFALU Kff
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L..

A gazdálktldó képviselóje
Kiegészĺttl mcl|ókld

,'{

sa'|át tóke 257 011 74.54 264320 76,83 102.84

Jegyzet| lóke 161 630 46.88 16't 630 46.98 100.00

rókotaildlék 4 í69 /t í69 1,21 100.00

Eredmónyla|talék 88 388 fc oJ 91 212 26.51 103.20

Lekl'lć'tt tddalék 0 0

Elĺékelési |ar1alék 0 ol



.|Á.

Méiag szerinli eredmény 2 82Ą 0.82 7 309 2.'t2 2sE.82

cé|tańa|ékok r 367 0.40 í 367 0.40 1@.00

KótoIezott'é9€k 71 335 2n AO 65772 19.12 92.20

H álÍa so roil köle le z ettségek 0 0

H o s s z u l ej á r at ri ktjt el e z en sé g *' 0 0

Röv id lejáĺatú kötelez ettségek 71 335 20.69 E. ĺ Il r9.12 92,20

Pas3zĺY ĺdóboIl alhrť.rolálok ĺ5 092 4.38 í2 585 3.66 83.3S

Források .lrlzG.rn stU@5 100.00 ?u0.u 100,00 *,7E

a|ońaé'€ uo

Mutatók E|ózó év Tárov óv Íle áv oA

Vagyonrtrukhrn
(Beíektetetl eszközöUoszes eszközl

24,15 21,O7 67,2s

Tôke.Íórrég mul'rtą|
(saiát tökeJMrńog íÖťis6zeg)

71'5Ą 76,E3 í03'07

seját töko nöYôk.<tóróngk móńóke
(Mér|ôE sz€rinti €í€dmónvrueoYzot| tóke}

t ta 1,52 258,42

Kö!8|ezett.ég€k Írrránya
íKärelé'eńcfu AlrMÁd.ô íMŚG 20.69, í9.í2 92,11

BeÍBktetett orzközök Íadozete
(salát tóke/Be'ektet€tt eszközök)

308,67| 364,65i íí8,í4
Likviditási mut.tó |.

(FoÍgóeszközöUR.'vid |eiáratú köt.)
333,58{ 335,72l í00,64

Likv|d|táci mutató ll.

(FoÍal€3zköz.'k-Kész|et€k,ĺRövid Iei.kÖt.l

I

333,30 
i 

335,72 í00'7

0'25i 0'88l 35í'91

o,3Er 1,06i 278,8?

Tók€-arányG jóvedoImozóśég

Tök€€Íányo. iöva.16lm€zósóg

r.í0| 2,77j 251'68

201{.04,23.
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KASNYIK & TARSA
s1anlvtie|| sl0|qaĺlato t(ĺi

Elll!ÍEt.ll-
FÜGGETLEN KÖNYWlzsGÁlđ .leleľrÉs

A K]SFALU JózreÍvárori Vagyongazdálkodó Kft (01.0$265463)
1083 Budapest, Losonci u. 2.

tulajdonosának

Áz egy.zeÍű.llon óvr. bGrámolórót łórzü|t lclontát
E|végeztok a K|SFALU Jó2r.ívá.orl vlgyongazdáltodó ł(fr. msl|ékelt 2013. évi egyszerÜsĺtett
év€s b€számoĺTiának a ktnywizsgá|atát. ame|y egyszeíÜsĺtett éYes beszámo|ó a 2013. decomb€Í
31-i íoídulÓnepÍa e|készĺtett mér|egbö| - mc|yben.r orzkötök r! ío'f..ok cgyozó vćgtbezcgc
3.40.4 cFt' a mór|cg lzrÍĺnt| clrdmlny 7309 eFt (nyeí€ség) -' és az ezenldöponna| végzćictö
évre vonalfiozl eÍedménykimutatásbóĺ. va|amint a számvite|i po|itĺka meghatáÍozó e|€meit és af
egyéb magyarázó iníoÍmációkat taÍtahazó kiegészĺtÖ mel|ék|etbó| á||.

A vozetór t.le|ó.tTgo.r ogy.reÍ.isltott óYca begámolóóń
A vBzetés fe|e|ós az egyszenisitett éves beszámolónak a szamvite|ĺ töNényben fog|a|trkka|
tsszhangban ttrténö e|készĺtéséért és valÓs bBmutatásáért. va|amint az o|yan be|sö kont'o||okéÍt.
eme|y€ke| a vezetés szukségesnek lart ahhoz. hogy |ehetóvé vá|ion az akár csa|ásbó|. akár hibäbÓ|
eíedő lényeges hibás á||ĺtásoktrt mentes egyszeřüs|tett éves beszámo|ó e|készĺtése'

A tönywlz.g1|ó'elo|ó!.tg!
A mi íele|össégunk az egyszerĺisĺtett éVes b€számo|ó vé|eményezése ktnywizsgä|at a|apján.
Krnywizsgá|atunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standaÍdokkal tsszhangban hajtonuk végre.
Ezek a stiandaÍdok megkÖvete|ik. hogy megifde|iunk ef etikai kÖvetehényeknek, va|amint hogy a
könywizsgälatol ugy leÍvezzÜk meg és hajtsuk végíe' hogy ke||ő bżonyosságot szerazzunk aÍró|.
hogy e2 egyszeíiisít€tt éVes b€sámo|ó mgntes€ a |ényeges hibás áĺ|ĺtásoktó|.
A kÖnywizsgá|at magában Íog|a|je olyan 6|járások Vég.ehajtását. ame|yek cé|ia könywizsgá|ati
bżonyltékot szeíezni az egyszenisĺtett éves beszämo|óban szeÍep|ő ÖsszegekÍól és ktzzétételekról.
A kivá|asz|ott e|iáÍások be|eértve az egyszerĺisĺtett éves beszámo|ó akár csa|ásbrl. akár hibábó|
eredó. |ényeges hibäs á|lĺtása| kockázatának fe|méŕését |s a kÖnyvvizsgá|l m€gĺté|ésétö| filggnek' A
koctá'atok ilyen fe|méÍés€koÍ a kÖnyvvizsgá|ó az egyszerílsitett évo6 beszámo|ó gazdá|kodó €9ysé9
ál|ali e|készĺtése és va|ós b€mula|ása szempontjábó| ŕe|eváns b€lső kontÍo|lt azéÍt méÍ|eg€|i' hogy
olyan könywizsgá|ati eljárásokat teŕvezzen meg, ame|yek az adott ktŕolmények kÖzon megfele|Öek'
de nem azéÍt. hogy a gazdá|kodó belsÖ kontro||jának hatókonyságáÍa vonatkozlan véleménŕ
mondjon' A kÖnywizsgá|at magában fog|a|ja az alka|mazott számviteli po|itikák megÍe|e|öségének és
a v€zetés álta| készĺtett számvite|i becs|ések ésszerüségének, va|emint az egyszeÍiisĺtett éves
b8számo|ó átfogÖ prezentá|ásának értéke|ését is'
Meggyózódés{'nk' hogy a mggszeJzett kÖnywizsgáłat| b|zonyĺték e|egendó és megfe|e|ö a|apot nyÚjt
ktnyWizsgálTi véleményijnk megadásähoz

vólemóny
Vé|eményunk szerint az egyszerĺisĺtett éves beszámo|T megbĺzhatl és Va|ls kéPet ad a gazdä|kodó
K|SFALU Józ..ń,Tľo.| v.eyong.zdá|łodó KÍt. 2013. decembeŕ 31ćn Íennä|ká Vagyoni é3
pénzugyi h€|yz€téró| a számvile|i tÖÍvényb€n Íog|altakka| összhangban.

Budapeg|, 2014 ápnis23
,/ ?/lY ŕ-

K9cnýĺk János
Tags.ig.sz.: 003850

tigwezetö' kamarai tag kťmywizsgáĺT
KASNYIK & TARSA Kff.

1 1ô4 Budap€st. Benitky Í , u 12JB'
Nyi|v.t.sz.: 000ĺ85



Jegyzőkłinyvĺ kivonat

amely a KISFALU Józsefválrosi Vagyongazdálkodó Kft Felügvelő BizottságaÍLak
f014. május 5-én, atiíľsaság 1084 Budapest, or u. 8. szám alatti irodaópületében

tartott 2014. évi2. ľendes ülésérőlkészült.

21201'4. (05.05.) számű egyhangri hatáľozat:

A Felügyelő Bizottság a Kisfalu Kft 2013. évi egyszeľűsített éves beszámolóját 344.044e
Ft méľleg főłisszeggel, 7.309e Ft méľleg szeľintĺ eredménnyel, valamint a beszámolóval
kapcsolatos könywizsgáiói jelentést elfogadja, és a Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi
Bĺzottságnak elfogadásľa javasolja.

Soós Gyöľgy s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke


