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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Kisfalu Kft - mint a Budapest VIII. kertĺlet Jőzsefvátrosi onkormányzat egyszemélyes tulajdoná-
ban lévő gazďasági tarsasága _ gazdasági mutatói alapjan egyszenĺsített évęs beszámoló elkészítésé-
ľe kötelezett.
Af014. évi egyszenĺsített éves beszámoló elkészült, és a Kisfalu Kft könyvvízsga|oja abesztlnoló-
ra vonatkozó fiiggetlen könywizsgálói jelentést kibocsátotta.

Az éves beszámoló a|apjarl a cég egyező mérleg főösszege: 333.2I3eFt, adőzott eľedménye és mér-
leg szeľinti eredménye pedig: 4.728eFt.
Az éves beszámoló adatait ĺjsszehason|ítva az e|oző évi (2013). adatokkal, megállapítható, hogy a

mérlegadatok nem mutatnak jelentős eltérést az e|ozo évhez képest. A befektetett eszkozök aránya
váťitozatllan. A forgóeszkozok kozott éľzékelhető némi eltolódás a kĺivetelések és pénzeszközök kö-
zott, a kovetelések javára, ennek oka, hogy a vevőszźĺmlrák egy jelentős összege csak a foľdulónap
utan kerĹilt kiegyenlítésre. A fonásoknál a sajźĺ tőke <jsszege csak atźrgyévi eredmény összegével
váItozott. A ĺövid |ejáĺatí kcjtelezettségek osszege minimális mértékben csokkent.
Az eĺedménykimutatás adataiban sincs nagy összegrĺ eltérés. Az árbevétel nagyjábő| arányos az

e|őző évhez képest, a minimális emelkedés oka, hogy néhany tétel a tttrgyévi szerződésiinkben oly
módon kertilt meghatározásra, hogy a feladatot saját hatáskorben bonyolítju5le, befogadjuk és ren-

dezzilk a kivitelező szźm|áít, majd továbbszám|azzuk a teljesítményt az onkormĺányzat fe|é. Ide
tartozik a vtzőra szeľelós, energetikai tanúsítványok készíttetése, értékbecslések készíttetése, va|a-

mint a ľovarirtás. Ezen összegek természetesen megielennek az arlyagsellegrĺ ráfoľdítások között is,

ezért aráĺyaiban ez is kissé magasabb összeget mutat, mint az e|őzo évben. Az árbevétel ettől elte-

kintve továbbra is folyamatos csĺikkenést mutat, ennek oka a sikerdíjas bevételeink csokkenése,

amit egyelőre az MNP III projekt és az egyéb múszaki feladataink ellensúlyozni tudtak, de érzékel-
hető a ťĺnanszírozás ľomlása. Apénzngyi műveletek bevétele is csökkenést mutat, a t<jrzstőke banki
lekötés kamatlálbźnak csökkenése miatt.
A mérleg szeĺinti eredmény meghaladja atervezett 1'.849e Ft összeget.
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A Kisfalu Kft k<inywizsgálója Kasnyik János _ a Kasnyik és Táľsa Kft nevében - a könywezetést
az e|telt év folyaman is áttekintette. A beszámoló felülvizsgálatát kĺjvetően megállapította, hogy az
a számviteli elveknek megfelelően keľiilt ĺjsszeállításra, megbízható és valós képet nyrijt a cég va-
gyoni, pénzugyi és jövedelmi helyzetérő|, az eń' igazo\ő hitelesítő záraďékot és könywi zsgá|ői je-
lentést a fentiek a|apján kibocsátotta.

A Kisfalu Kft Feltigyelő Bizottsága a 2015. február 26-án megtartásľa keľtilt ülésén ez egyszerusí-
tett éves beszámolót megtárgyalta és afl20L5.QI.26.) számís,hatfuozatáłban egyhangilag elfogadás-
ľa javasolta.

A fentiek alapján javasoljuk a Kisfalu KÍt 2oL4. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadását
az a|ábbiak szeľint:

-mérleg főösszeg: 333,2L3eFt
-adőzott eredmény: 4.728eFt
-mérlegszeľintieredmény: 4.]28eFt

Továbbá javasoljuk az éves beszámolóľól készült konywizsgálói jelentés elfogadását is.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyźi képező a Kisfalu Kft. 2014. évi egyszenĺsített éves beszámolójának és a
könywizsgálói jelentésének elfogadása vonatkozásálban a döntés meg}lozataláraTisztelt Bizottság
jogosult

ilI. A döntés célja' pénzÍigyi hatása

A döntésnek pénztigyi hatása nincs, fedezetet nem igényel.

Iv. JogszabályikörnyezetÍsmeľtetése

Tisztelt Bizottság hatáskcjre a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képvise-
lő-testület és Szervei Szervezeti és Múködési SzabáIyzatźtrőI szőlő 3612014. (XI. 06.) onkormányza-
ti rendelet 7. számí mellékletének az 1'.2.2. pontján alapul.

Fentiek aIapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesĺés mellékletétképezőEgysze-
nisített éves beszámolót és könywizsgálói jelentést fogadja el.

Határozati javaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruháLzott határköĺében eljárva, mint a Kisfalu József-

váľosi Yagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa rigy dont' hogy
L. a Kisfalu Kft 20-J.4. évi egyszenĺsített éves beszámo|oját 333.2I3e Ft összegű

méľlegfőös szegge|, 4.728e Ft összegű méľleg szerinti eľedménnyel elfogadja, továhbá oszta-

lék nem keľtil kifizetésre, a méľleg szerinti eredmény eľedménytaľtalékba kerül,

2. elfogadj a az év es beszátmo|őról készült kcinywizsgálói j elentést.

Felelős: Kovács Ottő ígazgatő
Határidő: 20L5. máľcius 09.
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A döntés végrehajttlsátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|módjára: honlapon.

Budapest, ?0L5. március 4.

Kovács Ottó
igazgató

rÉszÍľBľrp: Kisfalu Kft.

LBÍnrł: Lĺĺng Gáborné pénzügyi đívíziővezető
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adatik E ai-ban

Sor-
szäm A tétel megflevezés9 Előzcĺ ěv Táígyév

c d

A. Běfektététt eszkôziik 12+4+6} 7Ž 485 bY JI'

l' ĺMMATERÉLIS JAVAK ? "'17 2 541

Immaienáks iavak ěrtékhélvesbíiěse

4. t|' TÁRGYI EszKÔZTK /í) 368 66 851

TáÍgyi eszkÓzi'k éítéhhehtst}itése

6. lI l. BEFEKTETÉTT PÉľ,JZuGYI Esz|(oZol{

Befel.'teleti pěneüqYĺ eszkbzok éťiěkhe\Lesbitése

8- B. Forgôěszkłjzök {9+1 0t1 1 +t z' Żz0 810 223627

s. i' KĚSZLETEK

t0 |ł, KtVEtELEsEK 1ů 35 4C 608

11 ll|, ÉRTEKPAPĺRoK

ll,/. PENZESZkOZOK fí)2 45j rts3 Cl9

c. Akt|v ĺdőbélf elhatároĺěsok 50 749 40 194

14 EszKozoK lAXTivÁx] osszeseH {ĺ +8+1 3) 3Ą4 a4Ą all tl 1

KlsFAĹU Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó Kft.

Kř|!ęzés: Budapest, 201 5. ĺébľuár 17
a ĺälla|kozás veugtoje

l.'l: ĺ''í-!(räpviseĺólc}

l,",ł

B. saját töke (16.20żz1+'72+?3+2Ą+25,) 264320 269 048

to . I. .IEGYZETT TOKE 161 ô30 161 630

17 ĺl' JEGYZETT' D'E MÉG BE NEM FiZETETT TÖKE (.}

18 . |||. TlKE'TÁąTALÉK 4 Í69 4 169

19. |V' EREĐMÉNYTAíitALEK s1 2.12 98 5t1

za. V. LEKoT0TT TA.RTALÉK

21 - Vl. ER]'EKELESI TARTÉ\LĚK

f2- vll. uÉęLÉ6 sZERINTl EREDMENY 7 309 4 7Ż|3

E. cé|tarta|ékok 1 367 í367

f4. F. KöteIezettsěgek 657?2 52624

25. ĺ, H,ĄTRA.soRoLT y.Ö'rELEZE].TSEGEK

26. i|. HosSf U LEJÁRÁT i KÖTELEZETTSEGEH

27 l||' ĺłtVlÜ i.EJÁRATÚ KoTELEZETTsÉcĘK B5 772 s2 ň'f4

28. G. PäsgzĺV időbeli ę|batäřoláŚok t? 585 10 17Ą

FoRRÁsoK (PAsszivÁK) osszEsEN {15+26+27+3í) 3dt4 044 333 213
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Tétel.
szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

h c .,1

I Ertekesĺtés neitó árbevéteĺe 833 487 906 379

tl Aktivá|t saját te|jesítmények értěke

lil Egyéb bevéte|ek 5 943 6 392

IV Anyagjeĺ|egii ráÍoľdĺÍások 22Ą 893 289 627

Szemé|yi jellegt"1 räforditások 573 469 580 580

VI Erĺékcsok'k€ nési Ieĺrás 19 535 20 475

vtl Egyéb ráÍordĺtások 19 194 '19 288

A, uzrľĺl 1Üzĺ-eTl} TEVÉ KE NYSÉG ERE DMÉNYe (l+iltllĺ.|V-V-Vl"V|l} 2 339 2 801

V||ĺ , Pénz.igyi muve|etek bevéte|ei 5 094 2 572

}X, Pénz{lgyi mÜveIetek ráfoĺdjtásai

E, FENzuGYl MUVELETEK EREDMÉNYE (Vl|l.lx) 5 094 ? 572

$zoKÁsos VÁLLALKozÁsl EREĐMÉNY {śAśB| 7 433 5 373

X. Rendkivuli bevéteIek 1 553 ĺ 036

xl . Rendkívüli ľáÍorditások

D. RENDKĺvtjL| EREI}MÉNY (x-Xl' 1 553 1 036

E. ÁĐozÁs ELÔTT| EREĐMÉNY (tcĚD} I 986 6 409

Xĺl AdótizeÍesi koteIezettség 1 677 1 681

F. ADozoTT tREDMÉNY {tE-x||) 7 309 4 728

v, MĚRLEG szER|NT| EREDMÉNY 7 309 4728

KlsFALU Jozsefvárosi vagyongazdá|kodó Kft'
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l. ;Ł sazełáľkoc!íl bĺłm utatása

l".l. 'Ąlĺrkuřéis* a gazdálkoĺlĺi ťő céĺja

Álils1t,ĄLUKĺtl99.i^úr,liĺlnlłlakttlt.ĺ\i{fnliilĺŕiĺlćsľa:nlega,lĺ:k'Llláslól1lJĺJ-i'c[ectnl[r+r3l.igahelvrĺllĺ:ĺl
ingmlĺĺnoklęľoĺnlotLíiliapĺlt;ĺásąbovćtĺl]ekeJlnaľacl'tisanrinttÍcr1,valnatC}sł1nvesZtťsćgcsvcllt'.
vesŻtŕSég3.1;s.1l:ił.lsszcgetcľto1.Aĺulĺljd,on'osakccjvez-oĹ]e'l
eliáľást,eg}'ťr1lalt.ĺigc1szĺimirl(ltl1cvcuettkiu|ĺĺi'ciléľe.Avégelsz.álnolássĺrl^ĺitrkĺ.:cĺr'ez(ĺli:lvalna'ltl1ĺirrL1rrlĺa[.
gazdálk'ocĺásábĺ:ľ' ezéľt a k<lľábbi ..:ćgeiszáłirolĺit l Ér're ti{yvezeto ignz-gatóliak. nevezt'e ki a l<fi^ ólćľĺ;'

ĺ997" ápľilisáĹĺll isrilet \.ĺllt{,7-01t

n:ijkiicĺór,irl,laliĺł:zlłssáirkaľtłtejleszĺel:i.l\zl997'evĺveszĺesćĺ.'.Ij.l74cIltr'ĺllt,azl99ĺi.ev]creĺinIćlr.v-irta+il<ijl
ťltminiisÍt.ć'sećsa]tĺrtélĺ'ĺlll;'.gazdailkoľ1ásk(ĺvĺ:tke;:,tt{|rĺ.:n7,0ĺl4ĺtrľli'veľesĆgvolt.;\z.azótaelteit
teljesĺĺurcnytrrjentá1ĺgaz"dńlkoĺ1iisćsnkĺtĺ1ásolĺéssz'*ľĺĺvísszaĺ1lgŕĺĺahatásáľau'cúgurĹi'l<ŕj<l
l]1uiat0i1..Ąbcvételclĺćsl<ĺacĺások(i.sszehangolásĺrval'atĺirsłlsĺ1gľĺlcjrrnĺilisgazĺ.lál1ĺ'ĺltlĺisĺĺvalór.ek
gaz-dá1kcxlili'

ł\ 2Ü05' ćvi, r,isz-or,lylag ľllagäii *l.cdmćIĎ.. 7.ýló el;t ĺł?Ű06' Óvi kiaĺlĺi'sok ľćsĺ-beni ťeĺ^leeĺtćt kćptzte, iĺ Ĺiiľsasĺtg iblii'q.YclĹ)
tlĺzotĺtílgi tagiainak clíiazását ľbl.e rés.z-lrell a K-isJĺlr"r Iili ĺ.jrlal:izĺľoz|a,
;\2ÜĐij'ér.iirtiÔzĺltľcľtlcirllĺin}.5,tl.19eľt'am'ciyrtelł
sznlritazťtĺ0bbletircrliti:].anteivilheĺvisłgglĺic|.ĺlsclkszĺinlĺinakanijve*ccitliećsazebl-.ólsł,ilrn.laz.ieĺiĺleĺrĺ:lií1si
lĺ :rnľsi!tl rca I iz,ĺil<iĺjĺ-lĺi.

Á200?.él,iadózcrĺ-ĺeľ*ĺiilriliy(l.775cĺ;t'vĺllĹ.azĺvkíjz.1lcnĺitr,uľiri.iĺ:evúki:ll1,.s'g*
sikcľĺĺĺiaskonstľukľiób:ĺfkťľĺiĺ(ekl'neghirĺiiľi-lz-ĺisľa,ĺfcllaclnfáĺvćtĺlllktiveľťlcĺrlťjkćn1'zeIiĺ|cgl*nĺtĆ

A .]00ô'

ľllnulľdveklielláltt'cttťrĺĺ.e}ac1aĺ'okitzęľeťllrlćnvesgaľ-clłĺlkortťi.vllaľ.j*lenlÔs
lĺ.iaiĺrl<''itéĺsĺa l<cľt")lo lĺuľrlplcX lr;ti|1,i!111ą'gťl pľogľanr ds a l]ćiĺiĹi'.]ć' ĺ.elailĺĺclltitü,s rćszben,i ibc{czelet lĺćpezĺe.

Ą2Üü9'ŕr.iadťlzvĺĺtłl.cdĺ.né'ĺvĺ).$"l".3ľľ1''
ulviíbi:ĺ ĺevćlĺľrrysr:gte!ĺ lĺĺ:ľťLltek ľ
lĺÜĺľenű|ĺĺJ<ĺesd't,*li.ćgĺ:zte.'Ą"zeľeĺllrrćn.vĺl'lĺövetlĺez.'id(!szłllĺ:rł
rtrjkildesllell rlĺłl.hłll ĺi átalalĺilldsĺllł ĺ.ede;łetéĺ képez"rc,

.Ą201ł'ćviai[tizoĺtc'ľeĺl.nriliĺ,l:7.1Jĺteľi,alĺłlybiztosĺi

.\2Ü11.i'r.ilĺérlľgszľľitltitlľeiĺnlćĺl,r'
Íi1ĺ:g;.ŕvieľ*ďĺrldny'đsaz*liiziići,ek-eľ*ijlrt,ĺn.vĺĺĺr.ĺzililĺĺrieľhćl.ľÔssz-ľsĺ:tl7ű\.1ľ1rszĺĺlélĺĺlť

Ŕ 20 l.].ćvi lrteľleg sł-ĺ:ľillľi ĺ:l,ecilr,ićny 2.82;l eI"'ł. ?Ül '?-ll*u a ]'0 l 1. ér'i tltĺĺł jĺlĺl.ti osz-ĺalćk kiÍlľ-stése lT}rgtöľtśľtl.

;\2ül3'ęviľtéľie3lsztĺ.in't,ĺ*ľeĺilrľjrly7'309cľĺ.*rtiagirsab1rilsszľgíĺcrĺllrlćn3'ilka.hĺrg3,a,i'ŕlľsĺsiig
réĺłtśłe a ĺel.YrzelÜ],ćl alacsui1,'abb iisszĺlgii julalt.lruipľúlrrirm kłľiilĺ ]łiĺ.iz':e1.é.rľe'

Á 20l.:ł'Ć*i lĺćľleĽ szľľiľlti cľeĺlnlću1,4.728 ĺt;''.

'{ .2" Főĺrb suerl' e'u*tí vá}toĺłisĺrk

;\ íulirjclĺuĺxr 2000' októľ;'cľ ?7'i diiilĺćset l<iivr::tiien a ter.iltellysćgi k<iľ is lnóĺlĺlslt]t.
igargarłi keľtjlt a ĺŕrrsĺság ćlćl.e. ]{nr'áĺ:.s ()ĺ'tĺ] sz.clĺti]!.ćbcn' A ľelĺig"veiÓ [3iĺĺ'ĺtisĺi.c
Ö':szcĺćtelćtlen'ĺ'ĺl'ĺ1auĺiĺ'rsa'l,l vń!tĺleoĺ.,

Átŕrlsasĺi.gtig1.sľ-ĺ:mĺ1l1.i.kĺjzve.ĺJeľirún5itiisLh.jztosítłi
ĺ.b[ya.ĺlatosanłr.IózseívŕlľosiÖn.ĺĺoľlrrłillyäai.ÄKepviselij-lest'iileĺa20Ü1.ér'clso
vagyĺ:nga'zcĺĺilkĺrclĺisi-ĺ.ag!'<lnkezelésif'e]aĺlĺn:kĺthol.ĺlingszer:vcĺtltfflľlrll:an
š7.eľ\łgfeiĺilaciaĺainakeI1łi'ĺásáva1nĹilľsasźrgĺrtbiztanteg''Áz.a1ĺqlitĺill)rolcli'nšszclľvef."et1)etaÍ.ĺ7'Ó
l(f(szćlĺbtlye:l0ĺi4.ľ}1l.Órtl.ĺl.-cť,gi.sz':01-09-2ő)a46
áital'"'lliész-'ĺteĺ'tcľtĺikirgcs1esalap'iáĺrs0^0Ú(.].000.Ftľclľgaĺrni
ĺáľsas:i1ą töľz,sĺćĺlqé^i ť! 1 l 5. 0 0 0. Ú0 0-FÍĺ.tt vít I tri zĺlĺ,t-

^Ąĺál.sasúgnŕrl200'ĺ,ĺllĺr|ils5.dtiĺ1sztilĺ]leiyr,ťt[toĺás1(iľtúľt:
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p*n,{t:ľzelii'ssľ-halrgl>anatziľsĺrságsz^óklleĺ1'ľ|<Úllrrirli...iollĺló.1'i-.ü|gtli,jlĺiszirltiĺle}ísdql:
hasz'llLł|ąĺĺibu adtn.

Aĺ:t'rlejĺ1ul:osdĎntóscalapjúľ2009-bgl'bľoll'clt
4'sz,analai[iľelijlié"snnnakfiópiĺinćnr.ĺliĺsłtvń1!iĺ[knzĺisĺĺja"iĺĺr:uilIrakcriiĺte]i,ÄŁlcQlvg,cĺĺis
t'ł;kćie 1 ŕll,630'(}00.ľt.ľa ViiltÜZotĺ.

2Ül0-beniovĺílrlrivír|tĺlzĺisolttťlriéIrtekati!l.saságsZc'.r'ťe}fet{ibci.ĺ\ltrlajĺ,lĺlrroselsoköĺbenarľilhozĺr1ttlöriĺćsĺ.
'ltiy"seíVálĺlsi\ĺagyorljĺezeIőK1i.ľĺr]ś'isľaIutiĺr-btlĺív1ľl.iabcĺ:Ivasľ,Íąní.:\'cĺrĺntćstkŕjrĺntijiĺlaJVKKÍiĺ.Iadaĺaiĺ
n-'kercsztiil\.Ó'.s,cZtť.ľrIajĺiatćrrvlegesl:eolrtlcliisr.af0ĺ0.sz-rptcnrbel:j0-ĺulke:riiltŠoľ.Elkesz.ĺilt,
c1ťogĺ:dásľakcľĹiItaz-öýx7.'e\-.Ü]jtl'ag1,on'nrćrlegćsvirg;vĺrlr.leltĺĺ'.abcĺlIl:atjáskör.etkezĺćlre,naI(is1ä|u

.iogutĺiĺ:ljalctt.ĺ\.jĺłgyz,*tĺ'1ť}k'ellcrnváltozoĺi,Ázĺjssĺevonástlĺor,ctiĺĺlĺlaKis1alrrKľłteljesszeľve?-eti
keľesz.łĹil.újlrc|ti.*veliiĺ:iizot1siigiiagolĺk'eľtiliek'lnegr.álasz-tásľa.',\szľľľtlzeĺi
tiĺĺzĺáz-ůsa ćľdekćb*rl uj Sz-ervezeti és ľnii|ĺö<ĺćsi szaĹráivz-a'l ĺĺeľiĺit iĺibocsĺiĺásl.a. ,Ą táľsasíĺg neve, 1á].:;asá.qi ĺilľnlirjĺr nenl
l'ĺŁl1ozĺ:ľt'székhel.yektilrĺrtcglrrarac!tĺl\ĺ1II,lĺel.iiĺct,I,ĺlsoľlciťrt.2.számalaltiiĺ'ĺlctaéptileĺJdeľeícphcl1,kc.irĺ
.j'avasznręľő u.2', l(iss j' u' lg., ĺ\llľťlľa u' lŽ...Ąĺlľĺiľĺr rL'' l!].. ŕs ĺ(aľliĺlĺoĺl1,S. u, 2*s. sz, alalĹi ill5iaĺiallok iŠ í.eltĺi'lĺetisľe
keľiiltekazÁl'rpítťl{)ltiľatban.Á'ľĺliľsasáEtcr,ćken.r'sćgik.ĺjľctĺicgésxíte-*ľekeŕĹilĺatll]l'adc]
kŁil:ł.{vu-l.

l'3" "Eievé}ĺeĺiysógĺ kŕir

A tt{ľ.sĺĺsŕig łtĺ tevćkell-vsúgi iiöľe (a Budnpcst Főr'áľĺls v|.ľI'. }ieľüleĺ.. '|ózstfvĺiľĺlsi i}nkĺlľnlĺinł-zait'al l(dĺŐĺĺ
Vĺl.g1,tlll guzdtll.lĺoĺlási lłzeľz(ĺĺ1ťls aiĺrp']ánJ;

6.

L

}ĺ"

Yŕir}.

li'iitc.lefeĺJŠ'źseiuclľ" a!ĺtualiz-á,}ásĺ. a te!esíris elĺik.ćszi,tósc valalltiľll' c|lęnilt:zese.
ĺrĺ{'hiktlľnĺĺrn1ĺztiĺóľtlel<eiĺlchlneg1'ľlľloielliulćveĺtĹeelľľeĺlcćira
tiĺľsashiiz,akłlzrn l'jr,tjľjik ľľisĺq.elćse^ ceľćje, łl l:null]ĺálatĺlk' ĺilitĺläsĺr,
ĺlľ" {ilĺ|<oľniálr : ] ĺ
tętő1eľeíllcJi c'l idcgerl ítese, (200 7.Ü i:)' (} | .tó | )
azÔĺljioľulĺíĺ,}}-fĺttĺi|tiikoľĺib[lĺtľlćľtćhesítt:tr'iileĺ'vcaj.i\.íibĺĺn
aĺ1iisvťltelĺ .-.;tcľzĹitlćseilrel< ilyijvĺi'll'till.1'ilsźt ć$ pdtluliĺ}vi boľyuĺíĺása^
az ÔĺIkorhá
il:'i1łrt'l:llrhĺrlrz..ll l
ing.ar|anol< aĺlásyéteii szeľĺíjĺlćscibcn í.iigz-ĺteĺl Í'eltútelťlĺ ĺeijesĺtési Illi'ĺá'riĺiejćnelĺ liij\,ŁtteŚť, {:.fi}0'Ü?.01.tÔl)
az Ĺhkonlrĺłn'\.z..i,Í ĺ'ulíĺĺclfilŕlbull ĺćvó nem lakáscć[ťl iiľł"1.i;e<gelĺ ćĺelłbecsiśse. (20 l2;{]l.Ĺ} l-trll)
azĹ)ulĺon'ľ.ĺtnli,''eĺltĺttlĺtiĺlołĺí[:nnĺér'iillclłĺ*kŕlscĺł}uhel3iĺ55g.1
h áĺ:.ĺ1śk bĺ:hąiĺása. (20Ü7.09.ii l -ĺ'ĺll)
ĺi'zĆ)ilkoľlnifl)j2i11'tll1i1"iđolráburlálltiIakiisLlćľłemćnyeiĺbóľbcĺiĺl
{1ŽýJ09.l ].28-tiili

tcli łĺslĺöl.Ĺi h łitia lć kkeze j Ć s, (3{J ĺ)9. l 2'2.c-ló1)
azÓn'kĺlľrrrán}'fż}tttltíÚdÜI}ĺibzľn|érlŕjtĺĺkłkćsegvélrĺiclloub
.]"ct'vezdsi. 

és iłz eľlhczkĺLrcsoiÔr1ii *l.iziľási ĺ!; lrĺuryolíkisj ĺĺllłrcjziroiĺ, i]0l].tjý'0'ĺ .ĺö]l
ľ,-.ttliĺtťtsi, j

e]lľĺ'ťtľ:Íľ; ĺ30 t 0,0í:'0 ĺ -ĺĺj| ).

azťil,rkĺu.;rríin5.zattulĺliĺlonábaľlévóĺĺrkĺrľnĺzjlrr',zarĺtĺ'lJilĺuľlťl
cúijĺibo1"azi-h.lĺoľnlällvzatĺlgycĺlĺcltintđsĺ:iilĺpjiin,r'alalttiiltabéľbeail}laó
lrR'szn osĺłás |ra tłJnéniĺ be.r'ou ás cćlj riból' Ĺ2Ô 09'0j' 0 ] .ii'1 )
gzÜĺ}ĺĺllrĺi|in}'zŕtttu|&jcĺ0nábnn1evijÍnĺezrućny.-ŕsrit1'bĺť{iľási.vĺiłĺľľlinľehhł:ĺ-kipcscllc\ĺ}b*ľuhá
i,ľĺlťenrĺin1.k11ľ|rłl.lrÍaľĺásil.eladatĺ:]<elvŕgziise"(2008.i:i'0ĺ'ĺiílkel:rilÍ
az-ri,ĺ--pĺľk-.ćsiĺtizteľĹi,le'ĺ.ĺ'eĺurtaľtirsiÍbIadĺtokŕrtkeľiilĺelĺa.Jc\zstÍvlĺrsiVárĺrilzolľlc{t
'az(.)ľi[<.ĺrľri:án.vzattLrlĺjdollá1łaulćvijok|aĺ:ilsi,nevelćŠi"sz-ociír!is
gyoľssz.'olgĺilai,i ćs kaľlrantaľtási tevćke n1.sÉgellek eJ]ĺiĺása. (20í]9.0?.0l-tô])
i\r,.i)trkcnrnáll-veatĺulajd,onŕrbanl1r'o'önkoľlurłrtyzatitrtla'iclclilŕllakiiso|<ĺ;ľlcn:
tlĺll'ĺ:glldietelĺ.valit|ĺiĺ]tiiz-ellridpĺilr:tck^bázioivűsiľel1.le}ijlĺkczcicsc.iiztlnĺ:hĺ:1ćseéslrtiľlťn
ĺ20 t ĺ,l.Üťl,0 ] .ĺi:i).

l8^ ire Ůnkoľnlĺinyz.aĺ trrlĺjĺÍĺlllában lévĺi lakĺiŕpíilet*k l.akĺĺ'ľiĺ'írsa. hĺizÍ.cliJg-r.eIeľłl"
iiľes ĺeIk+|< c]ćitti jł!ľĺ]aĺakaľítŕrs (20l l'0?.0 l -Líjĺ)
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-.i -j9,ĺrzOtilĺclľlliĺilrYzattulłłiĺiuľjclgábanĺćvti.
dcl|ĺlgbćľlctek, valalnit]ĺ iiz.emí ćpületek ĺlázľlsz-iunolá'ęa, ktiźĹĺz-enli szńnilálĺ kezcltisc, (2Ü t0'06.łl.źiji).

20.;\veg-vcsttllajdonúĺĺrľsĺslrázakbanlĺijzÓskćprlĺseie[ittvi1ĺtnysć51elldt1ĺĺĺa(piaci'jellegii.,.,.,llÔuk.-,,,,,
2í) i 0. t 0.0 I ĺőli.

21.'ĄzMNP|lI.pľojekĺ(nzolrosíttiszĺinĺ:Klr'10P-j.]'l,,,,l]-12-lĺ-.ł0l^]-000'l)]ĺeľcĺllcll

Á1áľsasĺĺĺ,,]00l-bellbeki)r'eĺ'k'ezc'ttĹig.},v'32.etóváiĺoz-ĺisáĺki)veĺiierlľsa'kattiľsasház:íĺtlldollĺls
ÍclaĺlnĹkĺ1rĺ:nrĺrľarltaccgtevÚlĺcll-vĺěgikĺlľĺ!bcn.ĺ\ľLl|ł1iclun
l'ęlaĺ]atkÔń is a táľsas/rghuz rrĹalia. :'00l . n:á.iusí łiłtráil;.ni.

Llztiĺtjyeĺaen.?00j.júniusáhaĺlĺlr.r:óJdöntiĺĺ1.
t(i:sĺlĺlrll(Ít-tbÍzz;l.neg,20C]4.ĺnárcitrsáĺ-(l|l'tevéĺ<ell}]ség.gy.ľesisr,el(.ázťlĺ<lnnnnlľlegkc!Íésľekeľi,ilő
n3'ilválttanŕrsávĺrl) ą7 Ĺlnlĺuľntáliy;:ai u lill.sasłigot' rľlegllízĺĺr. IilaIci 2ÜÜ.t' ĺĺeceĺilllcrćbeli ptil.vázaĺ.oĺ íri ki n kĺilĺ1l1extevékeľł;vsćg.evonatkozťlan.Á.pĺiiyĺizatot(öbb'.ielentiisňľĺ;oĺryĺ'ĺiľsĺ;$zĹilatiisiiriuK1inycľtco.,*gzoo;,
tcl'ćlĺetiységeĺ 2ÜÜ5' ćv elejćrl a cdsi ĺeljes egész.ćbcll titvctte: a ľe IaclaL ľlJú'ĺtlsa sĺt:ľzŕlcjés sz-eľiltt. ľtr].r,atna1ĺlsiłn zajlik.
200?szcptetrlberettjlĺ'ĺlvábbí^.ielent(isbovĺilćsĺijt"tćli1aĺĺil.stlsil.:l.ĺblatiirielálászl
icĺci;routtólatĺir.'ĺasä.gvćg,7-ífrlakzisłkćĺ;11ę111|a!ĺáscEi}ťrhd1'.isJge.keliĺlĺgĺlnítc.sćĺ
lićl.bcaĺliisát. é; az *ezcl osszeÍiigĺiíi <ĺíjak lreszecićsćt.

2008-Dłuislľrŕibor:ĺi|tacćgl.el*ilai}łijľe,alĺi)zriĺ'k,arllłll
I(i.sfa[uKlt.niłr1kĺiz-pľlntivĺlgyonkeł-elóí9u(x-v(:':ütkŁiz;ľelrlÍĺlĺ,(icĺi

?í)09^ben trlr,ĺiblr i ĺ 1
tiíľsaság.;\zŁinkĺllurár]'Vfźltiźu'[ajilonú|akáshé:ĺt
(ŕłl'r.Icgescn csak l0 lO-beĺ: kczĺhe lľreg a cćg.

f0ĺÜ'tren ĺt ľrĺ|a,iĺlollos łĺť}ľrt'ęst l J 11.|iijvel'(irĺ'). 
20 lf,i'10.n l_tŐ| ą .lVK I(ĺt iľr.ćlĺcli,vsĺgs'ii a xisľllr'i Ki'ľ vĺtgz-i ĺolább'

ł!|l'tjd]łjúii-rrsl-ĺłieg1.tĺlvŕrbbi.iisecľl;r:zćs
ĺe]aĺlaĺel]áĺásťťba-iiĺlvqntbťľtôlVísEoľl1'

-\láľĺrst-jzľi'ir*ĺteĺĺisi Sircllgáltt]iĺlz, ĺehá1 ł: illuĺĺatok]ia] a cć{ 1clr.ćiĺenyĺegi lĺnľc c-siik](cl}ĺ'

20l2,.ia,nuńľ J...t'ŕji a n*ĺlr |ĺt|ĺ'łi-*cćlťl llelyĺsćgck ćľićlĺ,lrĺr:slćse. 2ť)J2.szcpĺcnlbcľ 1.tŕjl ncc]iu tcľvezćsi ĺ.is
eliĺiľĺisi cs bĺln-vĺllĺtasi iblaĺ]łtĺĺll< j,s a K-islĺ]u l(ĺi le\íćkť:])''sŕ:geĺ )''ilzć iar.|oziJ<. llljnt e f(-J.l 3.ĺ:arl Ĺlttlr-r]ĺj
iĺlrpľsoiĺĺiĺls ťelxlatok q| lát;isil.

20lĺ'l,..iaĺrueiľI'-ĺ(ilĺl.ľĺ'lľsa';iig'ĺeIłrĺĺatcl|ĺ1tťrsĺťljszcľziititiscslĺĺlll"<1rukciťlhiiĺlkel.ĺiĺt

az cilhtl:;ĺ k'ł:1rcsĺllildĺ)
ivlNP tlJ. pľĺljc:ii11ę1

ĺ.4" T'ula'idonĺlsok

Ągazdá|.kotliięlgysze'ntdivĺitrlłrjrl*nlran

1. 5 " I'}ĺlŕ'u|-v ń s Iĺ^a pcsol t r.álla lliCIzźis{} !(t}ĺł }1

Ä^J{ISľ^1.'L.lHl!egvetlcnol1.ajlr,ĺilItil|ii'
r.ĺi lIłt lkĺ:rľ-ásl"iĺk ruinisii]'

Ą KlSľĺ\l,t'] l l ľ
váilalkozirsllak n:int5s ii l.

Ą KisJ;Át.t.l KÍi lliŕrs' eľYćb ľĺ.szeseĺlćsi vi.sz-olly-bun ĺłlló r.állallĺilz.ási:alt ntlln lríľ befblvássĺĺl.

iľzin1, íĺ'zist bjz.ĺĺ:sító ł:cĺblvássĺrl (ĺl .! ć.rĺ-sľír'áľĺlsi

tłiĺsasĺlglrau selrl ľellĺleIkez-ík iłbbscgi irárll'l'11i51

A t(I'sIrAI,U l(ĺt eg'vet1ell ľĆszvull;r'lá.s;:-s l l

Á K]SFÁĺ,.tj I(J,t nętn ľeuĺlclkezi.lĺ ĺllń* g'azĺJasłigi táľsaságban l<özvetlen
vagvĺlllkez-elÓ Ii li. 1lľĺrlvat1ĺisńt ki:vetŕ"ĺĺ:'n),

ĺ\ I(ISľ'ĄI.l'ĺ Kĺi, eg3,.etlcn ľcszvĆĺiyĺámasĺĺgĺ:'an vag;., koĺ1áttllĺ' 1eleIĺi.iségłl
biz.tĺ:.qÍĹó Lrc ľ<l l vtissal.
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-í "ó. K:łpcsĺ:rlÉ váľłatrkoľásĺl}e au íľiĺ*ęvĺ,é*sĺrzłm

Áz c*uysz'ł:rĺlel1.i t.ula.jcĺĺlnos.kiizvetlerr iľán3,.iilisi iliz-ĺusĺĺćĺ beínĺyłissal rĺ:nclĺllĺezilĺ.

Ž. ĺ{ szíĺmviŕeli politikĺr atkaĺryźti{,ásźĺ

2-x " Kłirłvvvezetłĺ's móĺ|ja

^sZiĺnrviteIiinĺ..oľnláciťlsľcndszeriĺiéiakíĺtĺsaĽslnűködtctťsc.al:eszńrľiĺilócisszeilllításK.0sV-T0(lĺrnsultillgKĺ1,szemćl1,.szeľiĺrĺMag<ln'ynćSzirirój\4etinc]a;
tugsĺtgĺ sz,álll(){||i218,j ĺe|adata.

2'2. Kłin"vvvezstés ĺ}énä$eln*

Á gu;l"dírllĺocló kČinyvei,t fi]a'gv'1ľ ll'l,.ĺdl.'eli. Joľinĺiran. u ltettős lĺöIr.vvtilľl clr,ei crs szairń'il,i;ri szgĺinI vęzc1i.

2.-3' KüĺnywizsgĺłtraÉ

ĺ\rélt:gyćr,iirelsz'íĺľirolťlszabályszeľĺisigĺ!t,nrc*bĺz.llĺiĺosĺigíl
hfn;.'l,vizsgíłlólicl.ľKA'SNYl|<.ę.TÁRSĄKŕiĺciill:|lĺi4[}uĺlapest.i.]",'ĺczk'yl..ri'l:lu:i:ćgjeuyz:Ú1ĺ
}JIiVl< ĺagsági s;'lĺitĺ:000ĺ85.l. szcmily lizcl:itit ]iasllyiii' Jiĺnĺrs ('\4I\Vĺ( tngsíl3.í szárna: t)0}s50).

Ż.4. lleszáffi$ló ťoľnrá'ia és ťŕpusa
Á' 1(ISľ;\ĺ'I.1 t{ft a tfu'gyietiĺszgkln ĺtz- eIćiz-ŕ' ijľ,loti ćvlrĺ:z ]laĺ;ĺĺill<iuti *g1,sztlľiÍsítet1 cves ileĺzálľlo|ĺjt kćszít.
äz cľctlnrélt\' nleg'úllapítilsirn*k választĺrti lłí.lĺĺjłl i)sszlĺtiitssg. tliáľĺls"
;\. l(ISl:'Ąl.1 j l{ľt n lrĺlsĺźnlicllóbn.ir ł'tndľicgłt Á. oz- łreťĺrr:éll),Iĺ!lĺlĺlĺrili;l 'Ą vńiĺĺlzatlriu-. ílIlíti'ĺ'i,a (iŠsfo'

2"s" ť]uřetĺ óv

J *}elr beĺ;:aľir

Ź'íl. l!{.é r} $g ř{és^'äÍtés i dĺ} po nĺj ĺt

A llćľlegl<ćsz- n
aĺ *lőzí-ĺ ćľelĺct Ćľilr'iii gaz-clasági esenlĺil'tr.ellĺ' lĺörĹilln.jnyek llĺl1ĺl,:łaí1 ll bĺ:sĺĺĺ:rt*ĺťl ŁilIl'ĺl|TI]a7*t3.

2."?" .}eĺťntŕis ŕisseegĺí h'ibáIĺ ćľteľľłres{ĺsg

ćľĺć|<ćur:.k og},Ĺiie5 !.isszege l l
nleghaiirilia. }.-łlrhcll:lz J

ľll(ĺ.ĺl{iníielľťtl- eliizo ĺ'v-ĺk llit)ilosiĺ'ŕrsakćľt kĺ:ľi]l l-.eltitlłaĺiäsľa.
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f .Í (}"''.jelałĺt{ĺs tisszegiÍ ł<íiĺĺin *ĺ,izete}ĺ'' óľĹe! ľm*arćsu,

Alrĺegiy,|$g11aszłinrvitejipĺrlitikatniisľćszccltćľőeltneľĺrcltĺlelke.zik"úgyłtZege^ś
nleghalnclÓ osszcŁ lllilliĺsiil. .Ą ítrgttlĺrrľĺ ĺ:lhl.ihĺ:ezásu ĺlĺ cĺťizil ĺiziľri e r.iľil<Ľl]tliĺ 1lcnl váJtozĺltt.

2. I ĺ .''.Íclentős łĺssr-h a t* s'' óľ{e[ ľr*cľése

Amelrn1łibenzlsz.{ĺĺlvitelipolirĺtĺĺĺĺtĺi.ĺľćszoeĺtéľôelrĺrtllrľľnĺjclkczík^riĺ:.r,at1t(1lellĺí,en1'nenljelentosiĺliltllbi}zľl*|ĺeĺ:iĺ
ĺieľelgÍnl.c.lĺell r.ęnni, 

1{tu.jnĺĺll n1qlghal'aĺlĺi éľĺéklľľ válĺĺizilĺ. Á l"ĺlgn'Iĺttĺl alkalllrelzásĺi a'ł, e|ii.ii\ ijelclti év}relz l<ćpest 'nen: vŕrĺĺrrzott'.

?,"xŽ" Đevízás téteIek érťókelóse

lŁllĺa lm azct t ĺt cvizaárÍbl.l" am

ĄkiiIĺöldi1:én'z-ćt.tókleszcl|ĺi'r,agi,ĺlevizaol*pťr
valaĺnĺnĺ: l-.er'étĺ:le]ĺ ćs ráJbľclĺtásĺl ľ
áĺtalľreghiľdeietĺdŁlv,i?ż1VĆtelić-rc1er,izĺi'*l*cĺásiůli.ĺ:l1.anláIra1ĺsirinlinli
sze ĺriéĺ}.e n:e{válíĺlz.ilĺ, úgy ĺl vĺilĺozźls haĺása ii |<icgćszĺĺő luellékIeĺ,l.:tn l.rcĺtluĺatĺisľa l<.eĺ"Ĺiinc.

.Faľĺ* wIó rrgrni.i tl cvizás łĺ téľťékeĺés

.Ą ĺ1ľ1ĺĺsłig kiilfřjlđi pÚnzłrĺĺckľt szÓlĺi. v;rp3 k ĺ l
lĺĹil1.öIdi 1:ónz.ćl1ćkľe szr,llĺi ťszközŕjlł ds lĺŕjtelcz.cĺ:i.ságek a ľoľĺltllinapon /rľúľtć!ĺelćsľe ke'riilnĆuĺ.k.

2|1 3 "'E ľtéřqcsĺi|ĺke n ési leí ľ.á s elsaám * l á s;l

ft]ľtćľĺcsłik lĺcn ós,i teÍľĺłs ľfi óďj ä

ĺ\ľ-cvertl<ćrtĺ-ľlszílĺllol'antióćľtúkcsiik,kollísuregtcrľr,'łzćsę-'nl'ctdit:szk.1z
Íizilĺai ćs eĺkłllł;si aľr'r]úsłr. ' 

a 1 1

bľl<cľli|ćsi' {irnlt1iij ľ l
nlĺjdsz-ľľl'cIJ rőrĺćrlik.

K iséľt'ékĺĺ es;ĺłłiiztĺlĺ órtólĺłs iĺkkgn ési I eíľérslł

esc'ĺbcn irz ćl'ĺikcsökkcllesj li:Írásĺ teĺ\'Ĺrľn i rreil: k'ell.

Ďiem .iclenŕiĺs nl ar*ĺ| vá n-vóľtók
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dli:itĺlĺarrrłt r'tigéll váľhĺĺtťllrn rea.lizÍ'Ihn'to ćl'tćJĺe r,n|ószÍllťisíĺ]ie:{ťien rłcnł ]ralađia L':rei'. a ]0Ü ejli'i.ĺli''

Tel"veľ fel íi li éľtĺĎkcsiik ken és cI szánro lá s ĺł

,ľt'.t.veníelĹilićľtćkcsti1ĺĺ..cnésíleĺľáselszáľllĺlłłĺaszľll1:cn

élĺ.{:lĺęi. lta az. eľ:\,es ictelľk ľsetd:ben a lĺĹ1lonhĺjzeĺ ĺľle3i|rĺlłtt{ia a ] 0i} e,ľ.Ĺoĺ'

,ńľłélĺcs łilĺlĺ'enćs i loírás vá ltĺlzásĺln ak h a tń s a
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Ź"'ä 4" É.łľÉókv esztŕse}ĺ eĺszĺí łmĺlIá sa

'ĺ1zértékvesz[ć"sckelszátnolá'sánakgyallĺclt.lntĺlił:z,::lózíit.izlttić.vhezkepťsta.iogszailá|y'ivťĺ1tĺlzźrsokontĺi[neln
l:i:ĺzclľiĺli óľĺékve;z-,lćs

j tl legii kĹi]Ônbłĺzet łaľt.Ósaĺl ľregliaiaĺl ja ĺl l 0(l eF'ĺ-ĺiĺ.

Ž,. ĺ5 " Vissza í ľáso!ĺ aĺkxl ľ&ź0f'ź! sä
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.'1z ala;:ĺtás-írĺsz'eľvcz'ćs kĺilĺsćgei í ;- e ĺĺiľ;;1, ic1 ťlszaĺĺlran kĺĺl ĺsć gkćnĺ sz,iinl o J-rnclĺllĺ e.].
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?.,:ĺ}" $*.i á t tcľĺm eI ĺĺsií ĺłćsiĺIete}ĺ é ľtéke [á'sel
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eIôlil Iítĺ,rsi lĺĹiitség,en .je}eilľtćtl$ĺ( mcg'

2 "2 Í'. {.]'éĺ ta ľta lé}ĺ-kópziłs sza háĺ-vai

ĺ\ KISFÁt.t^l Kít *uyćb lĺiiiľlczetĺ;*ćgelĺľe, r.áľhaĺĺi.idr.ilbeIri lĺc)lisć.'stłlĺľĺ: cc]taľtnJćkoĺ kt11lz-cľĺ.

2^3l, Ki ľlem em*l,ŕ *ćfelclł éľtékelésc

ĺ\.z eiôzőelłb*Ir hi ĺrcľn
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?.23. Suá nrr.itcli ptltitika tllás váltoeĺítsa ĺ na k ĺr * tńsa
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3.7. Foľgóeszkłizök

Kłivete|ések alaku|ása

A 20 l0.09.30-i átalakulás fol1,tán a JVĺ( Iil.t-nél 2008-ban eIszánlo|1 vevokkcl kapcsolatos éľték'r,esztés ]0l4. l2'3ĺ-énnľiIvántar.tott érĺéke l l6 eFt'

HátľasoľoIt eszktiztik

A nrćľlegben olyan kovetelés vag1,. lrĺtc|viszonyt ľ}.lĹlgtestesítő ćľĹékpapír, an]el! az aciósnĺil Vagy a kibocsátinĺíI hiitľasorolĺk(jteleztsttségnek nlinősül, sem äz előzo évbc.n. senl a táľgyevben tletll szeľenc|'

3.8. Saját tőke

['e|ĺłittitt ta ľtalék j ogcímei

Ą nréľlegbetl lekötött lanalćl( nelrt szerepe|.

Ertěkh e|yeslrítések alaku|ása

Á KISItrAl.U Kfĺ a tiłľgyévben nelIl éIt az ćľtćkhelyesbíté's lchetĺĺségéve l' nyilvántaľtĺltĺ éľĺ:ćkhelvesbĺtcsc nilrcs.

3.9. Kłitelezettségek

ot évnél hosszabb |ejáratĺl kiĺtelezettsćgek

A llléľłeglren olyan kĺĺtelezettség l1ern szercpel. anrelvnc.k a lráľľalĆvĹi futamidcie tobb. nrint or ćv'

Kötelezettségek átsorolása

A tárg-vÉr'ben ir hosszú |ejáľatú l({)tęlęzettségeknck a f.oľĺlu|ónapot ktir.cto eg.v- evcrr lreltil esccli'ltes toľ|esztćse átst:ľoliisáľa neln
Kerult soľ.

Biztĺlsĺtott kiitelezett"s ógek

.A lrrérlegben kimutatotĺ táľgvévi kĺitelezettségek kÖzott zĺĺlogioggal vag.v hasonlo jogokkaI bĺz1osítĺrrt kc'1elęzettség l'enl
szĺrľepel.

Ka p ottn á | na gyo bb iisszegben vi ssza ÍizetenĺIő kiite|ezettsége k
Ą tárgycví ltłjtelĽz€ttségek kÔzott oIyan^ ahol a r,íssŻ-aĺizctenĺJíi osszeg nagvĺlbll a kilptltl ňsszegnćl, nincs,

3.I0. Méľ|egen kívüIi tételek

Á gazdĺĺ|kodónak a méľlegbct'} tleĺn liitszó. a neľleg Íbľdulónap.jdig Ic neĺn záľt ügyletck miani ĹiiĺIgő, vag.v biztos (jövéĺbenl''l
kijte lc7.cttsćge nincs.

ol,\,ap,aInćrlegbenlnegnetlljelenőpenzügYikötele7-eĺtség"aĺrle1yapdnzüg;.ilielyzctćľtĆke|tłse'szcnrptrntiátrt
bíľ. a ťoľdulórlapon netrl volt'

A ĺnéľlegben llerrl látszo, nlás lćnyeges téte| nenl kĺrĺán lrerlutłtást,

4. ménvki tatáshoz k ódó ki

4.|. E|őzłj éve|ĺ módosítása

A kĺll.ább í ( ĺez-áľt) év ek h ez kapc.so l óclĺia n

3Ü l5 'Ü2.l 7.

KISFALU Kft

a tárg;'évben cllenĺlľzés senrĺniÍele lrilrát nern ĺzirt fel

łi;rEŠ\.łl{:*:.' ;l',. 
.

?:

ľ.'.
:ĺ .!ł.:j|

f*-" *\'

Á 
.g;''tÍá 

i k i;jĺ tJpi i śôiojc
Kiegészítő lnellékIet

ąo)j.*'*.\ ľ"ľ.-trť



- 10,
4.Ź." {}ssł*: ĺł em řł asĺln títłĺ ĺ*,ĺó arü x Éĺł}ĺ

:1l(ISI|Ál,UI{ĺicľ.łdruć,nyk!nluľaĺńszilrallĺĺz-aclattlĺĺiisszellrasĺrlllitľ

4 -3 "'Ąz r reď ĺ}t {ó n.Ý ki ľn u t:ltťrs ťa gĺl ! íe sĺl

UJ t'eteIek az cľeĺÍnrénykimutaÍásEiałl

A faĄ;yę1,i L.e:;;ĺ!ilrlo]óbiur irĺ- cli'ií'ľt sťlru*ll túl ú.j .łl'ut,lrĺrćľy,kílutttatäs.tćtelck ľlcln szcľeipelnek.

T.ĺlvĺi bhta go ř{' ťé ŕ'el e k ĺrz eľcĺ}rľl ény ki,łr u f *t.ĺłs Łl a ĺĺ

"Azeľcdp11ĺ1i1.;ĺitl;uĺ'atłi.sĺĺjĺ,eJeíľorlábbĺagolĺisúnalĺlęh9tósĆ'gél,ľia](lS]::."Ąi-(jKĺiaÍárgLr,i<li)sza|ĺban]l(liĹll1.

4'4. IBevéÝeĺek

Ábęszárnniĺłsíi<liiszakba'nľcrl<!l'ívĹiIiLlevćtľJehz-ĺirlrolťislrll'ini,a]l
jogLrtódjĺkeĺt fujlcszĺclsi cĺšlrn l<npĺllt l:át.trĺrgatas ícl(iaľáľryĺ'lĺ ľćszi': -łzel.*i;el'

4.5. ĺł.áťb ľd ĺtásĺllĺ.

Kuŕa{ás és kĺsórĺeti f.*.ilesľ.ĺis ŕáľgyćl,ĺ Iĺ{ilÉsógei

:\ ĺźtl'g'viĺliisľ-altbirli kr'ĺ,aiĺisĺ^ liĺ;ť:ľ,le ľi lŁjltĺztĺisi )iĹiltstig irclri ĺ.:*ľĺili ll1sz-illlillásľn.

'[te nd ĺĺĺv ĺiIĺ ľáÍ.ĺl ľĺl ítástrlĺ

,Ą" ]:c.sziínrĺlIźĺĺĺ iĺlôszĺrlĺbarr,rľrrľlk'ír'ĺiľĺ ľ.;iÍblĺlitŕts elĺzĺĺľiroltisúľĺi ĺltllll kcľiih sĺlr.

4.6.,ĄdóÍizetési łĺiitcleľe{tsóg

I(ienlel{ aLĺťia l cs(!ĺĺli tlltľ, tt'tr"-jclĺ osszľ'

}.'|911i ý-.'1ek c|lp1álCIl!*v;5z!9';ćge , '

$!i1.11öł-}'śtl}"] .sz91' !.n]. plsz..cľľćkcsiik]ĺen'ós

$$i;.4s1ĺ1ĺ1 fla11in;ĺli1;i/11i'ogiili*'
ĺ.":: j l,'ĺilleľ J,e | 9 t!"Ą.1

(}ssrłesen:

Kielnc'lt aĺlÓa] al: nťlr,t|łi ľćtľ,ĺ ĺ.lĺ Ć)ssze.'

.ľ 
ámagat !łls i 1rľogĺ.a nl kcĺ.atélle n łĺa trl otÍ táł*l oga ĺ'ásĺl |ł.

A KlSľ.Ąt.(j llft tánrclgatłi'-ĺi ĺlľĺlgi.aĺn kel,etćl>clĺ a beszálnĺllĺixi iciijs;:ąklran
átai3|{tlltis lĺ$vetlĺ"ezĹćbelr ĺ .ĺVlt K.ĺ't j<tguĺó<1ial(ćIrÍ tĹilĺogíttást e]sľĺłnroit.

Renď IĺÍvĺi Iĺ bevá{gleĺł

(áulogatĺĺsi, ltcľtr liir1rot,t. ĺlzonl:łili'i ]Ü i 0'09'3{li

2?.ĺ) ! -š
. !,1

xf.Ütę)

?!),'tilt
.{

}fi egi.szíto lne I lć k lt.l

szĄll'1!1'9!! .!f 1r1éĺ:y- 1ĺ.cľi nt el sz. éflć ĺĺcsiilĺ'kcn c:s

|']"c.[ąi 1i3y1'!q!!1111 ti Qr1c1.9 ] 
ćs

l ĺlľ:.! "i,Lĺĺ'; 
-;i;ji;,;í l*1]""!! 1.éi iĺ i í{!

f015.02.ri.
KISFÁ'I,łj I{'ii

"':?'* #l/
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5ięĺncit aclťląlap ni'ir,clő ľćtcJek (}:Ilt

?0.480

Ossz-ęs bevéte]:
:..- ','':..-- , .. --:. i ĺ:lĺl..]79

ĺ1]
Táľsasági adó összesen: l 

'.o*'
.Ązĺirtđkr:lvs[<Ôveĺkęzĺé[rnatŕĺľsaságiaĺlĺinregá.lIapjĺĺhńnal1]rí-lc]a15i1.5ľŕĺ*lLjelenĺii
hatá-sttk l]il-}cs-

Ä ľendkĺr,'',ĺili Łrevćtelęk ćs ľáŕnľĺjítĺrsolt a tár..sasĺigi aciŕl alą1;"i;i1.il' ncl:l g-valĺgr,łllłaiĺ hatźĺst.

s.'ĺ'áié}ĺoz{rrtó ađatolą

s" l " Ä}ór. és .ĺétszámäđäfo|{'

tr,ćĺszáĺnaĺlaťtlk

Áĺát.ľvĺir''benľĺ:gin1l<oztrit<l'ttrrltln]ĺirválĺa]

lľt iĺł;1 :\tl ĺl gĺ:s li:lsz.ĺinr
Szellcĺlli
l:'lzrliir I

ö;$'*;'il; 
*

ľ}éľaĺIatolĺ

Á ĺáľg'YúvLlen loglalkozĺaĺĺĺ1 rllunkĺlvĺillnJók, bŕl.kÖ]tsć.q'dt |ľItĺtŕlŁiii be az aliiLlhi ĺźú|aza1:

Á I l'olnán}'csĺ'lllĺ:ľi' ťľFĺ
Sz9l le''1i ľ9g| ĺ! t.1ozirsriĺł k

'\|]p1án.vr:1 lĺil:liltĺ:j.''. lls1.1,ę"!9t,1!ij e1$9ľ:-ľľŁł:i:-ł:l*| {1i!ĺe.pt ńl|[ľiiäĺi
iisszęscll:

Személyi jeIlegĺĺ egyćb kiÍizetěsek

;\ Íáľgyevbľn fclg1a}l.ĺletaĺ*ĺĺ ntunkavá]]alók egľÚb szelné'lyĺ jelleg.ű kiĺizĺ:Lé'seit nĺ.ĺtatja bc zrz ĺł|ŕrbbi rĺib1łiznt

Á1iüj:lárn'ir' ulrt Szem, iell.

L}ćľk(il ŕsę

2CI-ĺ5,0:- tT.
ĺli:Slł*'l'uxľt

:ti:i#:!;'t;i
, . ' .' .;;,1.121ĺi''źł.'ĺ;:Eiĺ í:.':.ĺ'. 'iL*':. ' ' ''''''' ''''''''ľ ''*''' ..::\...

'Ą 
gazclállĺĺr.líl liśpvĺsel éiie

K iľgľiszĺtĺ,r ĺĺr0 l lékJ el

3Ą6 q.?0

16 9!i
IÍ ľ:so

399 94S
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Tisxťclletĺ}ĺjĺk

Ąĺáľg-vévben3fős(20tłc},r1',',ĺiĺ;:hťlelnĺJkl7-scIjĹlťiĺ/hťlta'ĺl.2t)l3.03.0l'-tĺ1Ieg..ségoseti750eI,ťió.1
kiíĺzereťt,tisztotetĺĺíi tĺÔltsúgćt ľnutł:lia' be az aiábbi tl,itrłázĺLĺ':

9.Ü00

5.Ź" Kłi ľnyezetĺ,'ĺíĺĺ elem*

Ve^szélyes hulla ď ótĺo ľĺ, kłĺľm3, ezetľe }ĺá ľĺls ĺl ĺry *, g*k

;\ łevćkĺ:nység jellegćbôi aĺĺóćĺóĺlr e I(lSľÁLt-; I(Íi 'nclĺ .ĺĺ:ľntel ćs ĺ]ell} tĺtľi3i

9.üÜ{l

vĺ:szeil1.es hu l laĺlúkcli" a ĺevct<enysdg sĺ:ľlllIl
keletkezij. ktjľlryezen.ę kiiľĺrs alr'vĺgok elerlysszťĺtl.b'

Kö rny ezetł óĺlel ľn ĺ,kł}ltsó gc}ĺ

KÜzvetlenĹil koľrrvgz-etvśde]enlIll,cl l<apusČ láLosurr sctii ĺl,l' *Iiszó iizlctj ćr.ile n' sĺ:t;l it tĺiľgvt:r.hľll litiiľség lletn )iľľíj]t
ę jĺzĺ:ľlrolásľ..r'

Kíi rnvezetvétI,cl m i cól tĺt ľt* tókok

,Ą' kcľľ.tytzotvćclc,l'ľyli k.iĺĺ:ĺt:z-cĺĺĺéĺr-e\t. a l<iĺnrr.czet vĺ1le]nrć'ĺ
s eĺĺl łl iúrg-):ćvlpn c{ltĺ'ľĺziĺ ĺt.képzĺis ll cn r ĺĺll.ĺć ni.

szojgá|ti javiĺbeľi kiiltsc'gďĺ ťbclclzctciľe liel]l ,iji: oIćjzô iizleĺ'i ér,bĺ:n,

Nern | á ĺ szó kłiľn;,.czetĺ'ĺéĺĺe|mi Nĺiĺtel eeet{s i gek

Ägĺĺxĺ]á1kĺlĺĺĺiuakalĺüľĺl]*zensćgek1ĺÔzijĹi]ĺiTrťliITjt}li1t.()Iĺ]iĺ(iľĺ1,'czttvćĺllnli.llellľtlśl

5.3" A nlegbízhäŕó é's v'i|ós iĺsszkóphcz sziiksóges továbtii aĺtraťonĺ

.Ąsľ-rhlrr'iteĺiiö1ve.rl,vĺ:loírásainaĺĺeĺkalĺrtazása'.aszliľnr,ite|iitllĺpĺ:Il.t:k'
összkđpnek ĺ łnéĺiegbeľl. eľeiĺnrćĺry'lĺirnuĺąt'llsbĺłll ĺtjr.teliĺĺ b*nrutattsáhtiz.

:0r 5.0r.1?"
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g''cIäik ;,1ó lĺ-p1i.- tĺij-
Ki*gészítii nlel 1ĺ!hlď
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EszkőziŁk ós tőkeĺisszetétel aĺakulása
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264 320Saját tőke

Jegyzet'Í łőke

Iőlĺeŕail'rJrĺĺĺ

Eĺedĺnénytał.tałěk

LcłtccjtŐtt taĺta/ek

Ertéketési tarIiltók

Me ľl eg sze ľi|.|ti e re ľilm é ny

Céltartalékok

K<ĺtelezettségek

11 atra so rĺ.łll koŕelezeŕJséoelĺ

Hosszíl I ej á ľa|ú kote I ereťtség e k

Ro,,l id l ej á rat ĺ.i kő|e/ezeŕŕságe/ĺ

PasszÍv ĺdőbelĺ elhatárolások

Források összesen

jasypnĺ és pénzügyi helyzet'e|enrzése %

301.5.Ü2" ĺ7.
K.t,si.Ártj Kľi

2.12 1

L-_ ___ j
li1367| 040i

46'9ĺ] i
- ------*---* i-----

I

1.21 1

J

161 
63:

_o lun
98 521

oo':'

'1,25

1A?

i],41

100.CIo

lio:!!
'106 01

64,09

Brl,o1

BÜ,01

BO.84

9$,85

4 | 15,7e 

';i -----t-

ĺ| .'ýl"/ry:--...... l'r....

.,ł g,aŕĺĺĺ lIłii;ĺĺ tĺĺ1,''li* li';.
Kiegćszí tő nrĺ.JlĺikJet

26e 048 
I

Mutatók : E|őző év a/o l Tárqv év % j rlr ov y"ĺ$utaĺox . i Eĺőzőév% i Tárgyév% i .TiEév%Vagyonstľuktťira i -".-| j

Tőkeerősségmutatója : ! :

Sajättőke növekedósének rnértéke i , .^ i ^ ^^ i

Kcite|ezettségekrěszaľánya i .^.^i .--^l

Befektetett eszkcizcik Íedez.ete i : l

Likvĺditási mutató ľ. i j

Lĺkvĺditási mutató ||. i i

Vagyonstľuktťira n,ozl zo.s3 i]eÍekteteĺt eszkĺjzok/O

33s.72 126,58
KészIetekiRövĺd lei.kĺ:ĺ'
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JöYedeĺnlezőség aĺakuläsának eIemzése

Ęlutatók . E|őző év % i ritąv év o/o 
i T/E év %Árbevétel-aranyosú-emĺeredméľly r

N.ręľley q9{]r.lr.n.nę1!QÉtĘ.ęt.J.-ęg.y'!]gyf-.'''' ' 1 o.za i 0'31 i

Ézo'-í,ąs..cg .e-Llt+.nęr$ a;99y..'b.:p.lJ..!-eYJ ! Ü.88 i 0,5s j

1 10'ĺ3

66,69

65,85ĺĄ9.oég-"-ęl.eted.]lę.!ylqs9ěes!&9-V-'LbęĽ,) * : I'v':
Tők;;äny"s jöü"á-e|mezoses - --- .r- -- --- j _-
i$.e!égsg e{ędn.É!yl9gát.Í9tĐ 

- .-_ i 2,B1 
i

-aľányos jövedelmezőség j --*-.
'ácnc araámÁ^a,/c.ĺÁJ' útt.^\ i 2,B1 71,02

TA,O7

A2 tt

Tőke.arányos jövedelmezőség 
i

it\ĺléľleg szerirltj er,/SaÍát toke) i 2,77 i í'76 63,55

ď,ť



; řrĺ"ĺc*nľĺ*nť{ K#ruYwľä$#eLÜfi .}ffi[-*NTÉÍs
^Ą 

'.{ĺsFAĺ-tJ 
.'!ózsefv*rosĺ Vagyoł.lg*zđáĺkor{<i Kft. {0,ĺ-0EJ-2654ij"?)

1ÜB3 Budapest, Losonci u- 2'
tuĺajd*ĺlosáľl*k

Äz egyszertĺs ĺtett eves beszá lmoĺóľól |ĺészĹi ĺ{ je3e ntés
tivége7tuk. a K|$FÄLU Jozsefváľosi Vagyol'lEazĺĺálkođo Két" meIiéke|t 2014. evi egYSZerL]sĺłett
eves beszárxĺ:lÚjának a konyvvĺzsgálatát, aľne|y egyszeľűsĺtett ĺĺves beszámolĺ: a 2014. tjecernbeľ
31.i forclulonapra elkĺĺszĺteit nlér|egi:ł:| . ľneĺyďem.äz eszkrizôk és ťĺ:rrásořt egyező vegcisszege
333 eÍ3 eřt, a méľ}eg szer.ĺĺlti *ľéđľnéĺły 4 7?8 *Fi {nyercseg) _. es aZ ezell ir:iőpoľltta| végeÖclĺ:Évľe vclnatkozo eledményk.ĺmuiatásbij. .ĺá|amini a sĺár.łviÍe|i ljłlitika ĺneghatárĺ:;:o e|ĺ:meĺi eS äf
egyéb rnasyaraąa inf*rmáĺ:io|Eai tart*!mazo kiegeszít.j llleIlck|eĺt-ltl ál|,

Ił veeetás í*|e*ősságe aä eg}.$ZeľiÍsŕtett érles ł:gszáĺYl$|9éľt
/ł. veľ-etes fe]elcs aä oí]ySZerÚsitĺłtt ěves l;eszánli:loneĺ< a s;:ĺłirriiite|ĺ tciĺvényilen fłrgiaItakkaI
osszh;:ĺrgban toľténc elkćszitęséért es vaIos ben:l.rtatásáleri, rlalaľniľlt aĺ olvan ľálsc kc,irtrĺ:i|okért.
aľire|yekei a vnz*t*:s szĹlks*gesnek iart airhoz, Ł:og-v l*h*ĺ*vé ..ľá|joĺ: az akáľ ceaĺasbo|, akłiľ hĺbábci
*r*clÖ ĺŕn'veges hibás ái|]tasokta| rnÉDirŠ ĺ;gi,s:.erĹisiteti erlcs beszánra|i ellĺészítese-

Ŕ koĺ,łyvvízsg;á&ó ľołe|ĺísságe
A mi felelosságÜnk az egyszerűsĺtett eves bes:ánrľlIi véienrenyezése konyvvizsgá;ai aIapján.
Konyvviz*gälatunkat a ľnágvar Nenrzeii Kon5ĺvr.ĺ125n5laii Stanrlarĺlłkĺca| ůś$zhaľig'Jan hajiottuk végre'
Ezek a. stanc|ardok ľiegkaveie|ik hogy megĺelcĺ'jĹlnl. az etiĺai kcveteĺĺ:rályetĺľleĺi, vaĺäľĺrini nogú a
knł1/l",ĺĺiasgelarot úgy ierve::ilĺ< meg-Ł's hajisLik vegl,e. irog.v ke||o bizonyolsägol szeľezz'Ĺrĺ:k arrol.
ř1Ůüy ć}e egyszeĺĹlsiŁett er'es bgszámĺllo menie$.e a ĺényeges hĺĺ:ás á|lĺÍagoktÓI
Ä kÔnyvvizsgáĺai magábail íoglaĺja łlyan łi;áľáso!ĺ ve..qrĺłhajtasát ame;,ves' cé|1a kon',;rľvizsgáiatĺ
biz*ł]ĺiieuot szeľezn; az eg1lszeľĺ'isített Éves bęs;ĺát.ł.icIił:aĺl sĺerepĺo irsszegekľĺ:} es kczzeiŕ.':te|ekrot.
Á kivälasztĺ;it eljárásłk beĺeeitve aĺ egyszeľtisltcit ęves beszárĺlo|o akáĺ: csalásiri|, akár hiŁ:ábÓl
erec|o, lěnyeges l.rii:ás a|lĺtásaĺ koc|ĺázatának felmśľését ĺs a konyrĺy175g6li nlegĺĺé|*s*tĺl| fĹiggnek' A
kockázaiok i|ye n fe|mérésekcr a konyvvizsgáló az egyszerüsíte|t' eves i:eszámolc gazciá|kacÍĺ: egyseg
áltaIi eikészĺtése és va|Ôs bemutaiása sze':ľľlpcntjábo| ľ*|ę.ĺáns i:elso kontro|lt azéri ĺnéľ|egeli. hogy
ĺ;iyan ĺonyvvizsgálaĺi e|jáľásokat teru-ezzÉn rĺieg. aľnelyek az" aĺlott l<oľÚ|ľnények kozoit nlegfeie|oel'i
d3 nern azérĺ' l'.ogy a gazdäĺkĺlĺi"ł beIso koniroi|jánai< haiekłlnyságáx vona{kozóan velenlényt
arandjon, A ktny'"'vizsgälat magában íĺ:gĺa|ja az alkalĺrrazotĺ szán":viteii po|;tiká|ĺ rľ:egfe|elöségáĺlek és
e Vezetes áĺta| ĺĺésziteit szÉmvite!i ĺ:ecs[ések esszerĹiségěngk. ',,aĺamíni ax tgySZerűsĺtctt éves
b*szá rno lo ä ŁÍr;53i pľezentá | ás* n ak c rtekeleset is
ľťleggyoĺoł1esĹiĺik hogy el lTęgSZerzgĺt ĺ.;ollyvviĺsgÉrlaii ľ:izanyít'ék elegencio cs llegfelelc aiapct rlvťrji
kc n y'ĺv izs g á ĺ o i vě ie m e n y il n |'; m e g acl a sáhłr-'

Véleľnéłly
V€lemenyĹlnk szeĺint az: egyszerusĺłett éves beszálnnio megbĺzható és vaĺos l(épet ac! a gazdáĺko'dc
KtsFÁ[U Joz*efváľosi Vagyongazdátkodó Kťt. Ž0'1':l' clecember 31.en íeľlná!|i vegyoni és
pénzĹ)gýi he|yzeterťÁ a szárn'-'itálitorvenyben fcgĺaItakkal rlsszhangban.
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HATAROZATT KIYOI\AT

amely a KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdá|kodó Kft Feliigyelő Bizottságának 20t5.
febľuáľ 26-án, a táľsaság 1083 Budapest, iľ u. 8. szám alatti telephelyének iľodaépületében

taľtott 2015. évi 1. számri üléséľől készült.

Ezt kĺjvetően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú hatźrozatothozza:

2 l 201'5. (02.26.) számű határ ozat:
A Yáľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság átľuhá,zott hatáľkłiľében eljáľva,
mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa
úgy dönt' hogy a Kĺsfalu KÍt 201'4. évĺ egyszeľűsített éves beszámolóját 333.2L3e
Ft összegű méľlegfőtisszeggel, 4.728e Ft iisszegű méľleg szeľinti eľedménnyel
elfogadja. Diint aľľól, hogy osztalék nem keriil kĺfizetésľe, a mérleg szeľĺnti
eľedmény eľedménytartalékba kerül. Továbbá elfogadja az éves beszámolóról
késziilt könyvvĺzsgálói jelentést és a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak
elfogadásľa javasolj a.

k.m.f.


