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ELoTERJESZTÉs

aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. májusf7-i ülésére

Tárg1'. Józsefiláros KozbiztonságáérÍ. és Koztisztasźryäért Szolgáltato Egyszemélyes Nonprofit
I(ft. egyszerűsített éves beszámolója a f014'01.0f _ f014.If'3|. kozotti időszakról, és a
folyamatban lévo perekrol ĺ? 

'

Eloterj eszto/készítette : B ozs ik I stván Péter ügyvezetd(Ą

A napirendet nyi|vánosan lehęt táľgyalni.
A donté s e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ges.

CsatoIt męlléklętęk.
- Egyszerűsített éves bęszámolo - Mérleg2014
- EgyszerĹĺsitett éves beszálnoli - Eredménykimutatás (osszkoltség eljáľással)
- I(legészítőmelléklętf014
- Ftiggetlen konyvvizsga\oijelentés

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Budapest Jozsefuárosi onkormányzat Képviselo-testulęte f013. december 18-án tartott rendęs
ülésén a 458lf013' (XlI'18.) számú hatärozatźlban dontött a Jozsęťvźlros Kozbiztonságáért és
I(oztisztaságáért SzolgáItato Egyszemélyes Nonprofit Kozhasznú Kft. va végelszámolási
eljárásának megszüntetéséro|, a Kft műkodésének tovább folytatásáró|' 2014. évben a Kft
ismét műkodő cégként tevékenykedett, tovább folytatta az el|ene folyó peľeket.

1./ A Társaság tárgyévben egyéb bevételként számolta el az Önkormźnyzat részérę 20|4
márciusában értékesítętt kamera rendszert és aZ azt kiszolgáló mtĺszaki, technikai
berendezéseket, melyekkel korábban tevékenységét e|Iätta. Az eszkozok ellenértékének
kiegyenlítésébol száĺmazó bęvételbo| fedęzzuk műkodési koltségeinket, melyek az elfogadott
Ĺrzleti tervvel összhangban állnak. A szokásos vállalkozói eredményt csokkentették a
miĺkodésre foľdított koltségek és aZ eszkozok elszámolt amortizźtcioja. Ręndkĺvüli
bęvétęlként, az e|szćmolt értékcsokkenés ęllentételezéseként került kimutatásra a korábban a
térfigye|ő ľendszer beszerzésére, bővítésére még a műkodés éveiben kapott támogatás
tárgyévre .1utó része. Folyamatban lévŐ munkaügyi perre céltartalékot képeztünk. A Társaság
saját tokeje 4.616 eFt értékben kęrtilt kimutatásra, a mérleg szerinti eredmény -8.24l ęFt
(veszteség) volt, 20.350 eFt mérleg füosszeg męllętt.

A Társaság eszkozei kozott a mérleg fordulónapj án a tárgyévi értékesítés miatt, már csak a
mtĺkodéshez haszná|t irodabútor és a BRFK-nak hasznźilatra átadott személygépjármű
szerepel. A tárgyi eszkozok konyv szeľinti értéke a csatolt egyszenĺsítętt éves beszámolo
szęrint 20|4.|2.31-én, az aktiválás óta elszámolt amortizźtcióval csokkentve 838 eFt. Mivel a
Társaság áľbevételt atárgyévben nem számolt eI,ezért társasági ado és ipanĺzési adó fizetési
kotelezettsége nem keletkezett.
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2./ A Társaság2 peres tigyben érintętt kozvęt|enü|:

f.Il Jari Kft: a VPB 2014. december 15-ei ülésén felhatalmazást adott a Jari Kft-vel torténo
peren kĺvüli egyezség megkotésére. A felperes eredeti keręsętébęn f|.247.100 Ft kovete|ést
nyújtott be elmaradt haszon címén. Az egyezség7 '68a369 Ft osszegben megköttetett amínek
alapján a koľábbi felpeľes részére hatáľidŐben (20|5. január 20-än) teljesítettük a kifizetést.
Ezzę| a per végérvényesen |ęzźłru|t.

f.fl M. Lász\o volt ügyvezető munkaügyí pere: felpeľes keresetét a munkaügyi bÍľiság
elsofokon ęlutasĺtotta és a perkoltség viselésérę kotelęzte, azonban o fellebbęzést nyújtott be.

A másodťokon, 20|4. novembęr 14' 10:30-ra kitrĺzött tárgya|ást a bíró betegsége miatt
elhalasztották, aZ űj ttĺrgyalćst 2015.02.18' 1l:00 orära tuzték ki, amely másodfokú
táľgyaláson a bíróság megvćĺItoztatta az elso fokű bĺróság határozatát és 4,f millio Forint
prémiumot ĺtélt meg a felperesnek, annak járulékaival és kamataival együtt. A döntés jogerős,

azonban a bírosági határozatot még nem kézbesítették'

u. A beteľjesztés indoka

Jelenlegi eloterjesztésĹinkben a f0I4' uzleti évro|, a f074'0I0f _ 201r4.If.31' kozotti
idoszakról szolo egyszerűsítętt évęs bęszámolót terjesztjtik a Tisztelt Bizottság elé elfogadásra
és tájékoztatjuk onokęt a 2014. évben vegzett tevékenységrol, valamint a Kft folyamatban
lévo peres ügyeirol.

il. A dłintés célja' pénziigyi hatás

A dtntéS cé|ja, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. C. torvény l53. $ (l)
bekezdésében foglaltaknak megfelęlő határidoben teljesĺteni tudja a bęszámoló letétbe
heIyezését.

A döntésnek kozvetlen pénzügyi hatźsa nincsęn. Az ęlmúlt üzlęti év eredménye negatív,
azonbanęZnęm vonja ma9autánagazdasági társaságokľól szili 2006. évi IV' torvény l43. $
(2) bekezdésébęn foglalt intézkedési kötelezettséget'

tv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság hatáskÖľe a Budapest Józsęfoáľosi tnkormányzatvagyonáľol és a Vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásárol szilo 66lf0|f. (XII.13) onkormányzati rendęIete a9. $ (3)
bekezdésén alapul.

Fęntięk alapján kéręm a Tisztęit Bizottságot, hogy az a|ábbi hattlrozati javaslatsort elfogadni
szíveskedjen'

Határozatijavaslat

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság tiruházott hatáskorében eljárva úgy dont, mint a
Jizsefuáros Kozbjztonsźryäért és Koztisztasägáért Szolgáltató Nonpľofit Kft egyszemélyi
tulajclonosa, hogy

l./ elfogadja a Jozsęfváros Kozbiztonsćryäért és Koztisztasźryáért Szolgáltato Egyszemélyes
Nonprofit Kft f014.1f.31' fordulónapi egyszerrĺsített évęs beszámoĺojźú f0.390 ezer Ft
merlegfoosszeggel és -659 ezer Ft (veszteség) mérleg szeľinti eľedménnyel.

Határido: f0I5. május 27 .

Fęlęlos: polgármesteĺ

A lakosság széles korét érinto dontések esetén az eloterjesztés elokészitojénekjavaslata a
kozzététe| módjára. nem indokolt hirdętőtáblán honlapon
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JózseÍváros l(özbiztq'nság.áéľt.és Köz.tig1tla's;{1i!éĄNgnproÍft]Ęt!

1 082 Budapest, Baross,,utoai6í.r67i

a válla|kozás megnevezése

a válĺa|kozás címe, teĺefonszáma

Egyszeriisített éves beszámolo

uzleti évrő|
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AZ üz|cti év mér|egÍordu|ó*pi". 2Qí.4;décé.ľ.iibęi.:3J..' (év, hó, nap)

Józsefvárgs Közbiztonságáért és Köztigztaságáért Nonprofit KÍt

Egyszerűsített éves beszámo|ó MÉRLEGE .'A'' vá|tozat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban
Sor-
szám A téte| megnevezése E|őző év Előző év(ek)

módosításai Tárgyév
a b c d e
1 A. BeÍektetett eszközök (2.+4.+6. sor) ĺ2 599 ,0 838
ć.. l. IMMATER|ÁL|S JAVAK

J. 2. sorbó|: Immateriális javak értékhe|yesbítése

4. l|. TÁRGY| ESZKÖZÖK ĺ2'59g-.:." .838

4. sorból: Tárgyi eszközök éńékhe|yesbítése

6. || |. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

7.
6. sorbó|: Befektetett pénzügyi eszközök
értékheIyesbítése

8. B. Forgóeszközök (9.12. sorok) 4.,9 2
:

0 19 506
o |. KÉSZLETEK

10. l|. KoVETELÉSEK l.p,gtl
, ;!.;.5 9-92

11 II. ERTEKPAPiROK

12. IV. PENZESZKOZOK 2 635 3 5í'4
't3. C. Aktív időbeli elhatárolások

6

Ke|tezés: Budapest, 20í.5::Májúsĺ'í.2|

P.H.
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Az Úz|eti év mér|egĺordu|ónapia. 2014.décember.3í (év, hó, nap)

JózseÍváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért NonpľoÍit KÍt

Egyszerűsített éves beszámoĺó MÉRLEGE,'A.. vá|tozat

Források (passzívák)

Áe|tezes: Budapest'e0í5.,MájL,s'12.

adatok E Ft-ban

P.H.
} Uf selvaros 
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év E|óző év(ek)

módosításai Tárgyév
a D c d e

D. Saját tőke ( 1 6.+ 1 8 .+1 9. +20.+21 .+22.+23. sor)
''r0 ĺ.0'ĺ,6

't 6. . JEGYZETT TŐKE o;0oo
.t..'.'...

3 00c

17. 1 6. sorbó|: visszavásárolt tu|ajdonosi részesedés névértéken

18. l|. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|ZETETT ToKE (-)

lll' ToKETARTALÉK

20. lV' EREDMÉNYTARTALÉK
9 1640 9 857

21. V' LEKoToTT TARTALÉK ĺl0'1000

22. V|' ÉRTÉKElÉsl ĺnnrnlÉx
23 V||' MERLEG SZER|NT| EREDMÉNY

:"?,v94' 0 -8 241
24. E. Céltartatékok

,,7,2$i
25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

',0
:.:':t::

0 7:64i1

26. ' HATRA soRoLT KoTELEZETTSÉGEK

27. ' HoSsZU LEJARATÚ KoTELEZETTSÉGEK

28. |. RoV|D LEJÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK
7 647

29. G. Passzív időbe|i elhatárolások 4735 82V

vezetője



Az Üz|eti év mérlegfordu|ónap;a: 20ĺ:4;deOemb.eĺ.,3í (év, hó, nap)

JózseÍváľos Kozbiztonságáért és Koztisztaságáért NonproÍit KÍt

EgyszerĹisített éves beszámo|ó

' A" ER E DM Éľvvxl H,l uĺRĺÁsR
(összkö|tség e|járássa|)

adatok E Ft-ban
Tétel.
szám A tétel megnevezése E|őző év Előző év(ek)

módosításai Tárgyév
a b c d e

t. Értékesítés nettó árbevétele

t!. Aktivált saját teljesítmények értéke

!il. Egyéb bevételek 4 A41 18 744

l | |.sorbó| : visszaírt értékvesztés

tv. Anyagjellegű ľáfordítások 2''09€ 1 64€

V. Személyi jel |eg ű ráfordítások 2':544

vl. Ertékcsökkenési |eírás 67,82 177'4

vil. Egyéb ráÍordítások I 148 24 899

Vl|: sorból: értékvesztés

A. Üzeĺtĺl (ÜzLET| ) TEVÉKENYsÉG
EREDMÉNYE (|.+tt.+|ll.-lV.-V..V!..Vtl.) ',,0.11 :i

vilt. Pénzügyi míĺveletek bevétetei I í
lx PénzÜgyi míiveletek ráfordításai 0

B PÉNzÜGY| MUVELETEK EREDMÉNYE (Vtll'-lx.) ĺ 0 ĺ.5

c. szoKÁsos vÁlulrozÁsl eREor'ĺÉnY GA'IB J 0 ,.11,,2,:'ilr|

x. Rendkívü|i bevéte|ek Ó lvI 'B.9.08

xt. RendkĺvĹiIi ľáfordítások

D. RENDKíVÜLt EREDMÉNY (x..xt.) 37, 7 0 3 908

E. ADózÁs ELŐTTI EREDMÉNY kG.tD.) l9'7B;Ą 0 .819€

xil. Adóf izetési kötelezettség ,,9 ,4,5

F. ADózoTT EREDM ÉNY (+E..Xl|.) t,.t0

G. MERLEG szERlNTt EREDMÉNY .gi.zgĺ -,8,241

ru|f 
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f\"ł\



KIE GE S zlr o vĺu-,rrKLE T

a

J őzs efv áro s Kiizbizto n s á g á é ľt é s Köztiszta s á gá é ľt
Nonpľofit KFT.

(1082 Budapest, Baľoss utca 65-67.)

201 4.0|.02. _ 20ĺ4.12.3 1. egyszeľiĺsített b e szá mo Iőj álhoz

: rtseĺV{ľpę 
692;;izíciĺlság?ĺ;ĺ-ĺ 

ĺ

, 
^ 
*, .',, o, g i,iä;' ;;is 

i'. 
"'..iŁ 1 ł at,..-,.'

. 
-TlTľ*:::: Józsei u. 15-17'
^ 

u u sz a h : 2.l) 9 2- 9 41. 1 - Ž- - 4 7ĺ-\-l- ł\

Budapest, 20|4, mäjus |2,



L Álľa.lÁľĺos KIEGÉszÍľÉsBx

l.l. A vá||a|kozás bemutatása

Társaság neve: Jizsefuaros Kozbiaonságaértés KoztisztaságáértNonprofit
Kft (2008.04.23-toI)
Jozsefu áros KÖzb íztons agaérÍ, S zol gáltató Közhasznú Társ aság
(2008.0a.zf-is)

Társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 65-67 .

Alapĺtói okirat kęltę: 2000. október 15.

Cégbejegyzési kérelem benyujtása: 2000. november 15.

Cég1egyzékszćlma: 01-09-891759

Cégbejegyzés dátuma: 2001. szeptember 10.

Társaság jogállása: nonprofit

Adószárna: f09f9411-2-4f

SzźrnIavezeto bank: CIB Bank zRt'

Fo tevékenység: Nyomozás, biztonsági tevékenység

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Tulajdonosiosszetétel. JozsefuárosÖnkormányzat1OO%

Konyvvizsgálat: A 2000. évi C. trv. alapján kcinyvvizsgálatra kotelezett

KÖnywizsgáIó: BALLA AIIDIT Konywizsgáló Kft.
1038 Budapest, Ezüstko u. 8'
Nyilvántartási szám: 002lr7 6

Konyvviteli szolgáltatást
végző személy: Varga Läsz\o méľlegképes konyvelo, akit a

Pénzügyminisztérium a 93l200f.(V 5 ) Korm. ręndelet
alapj án konyvviteli szol gáltatás végzése célj ábil |22220
számon nyilvantaľtasba vętt.

a



tf A vá||a|kozás tevékenységének ľiĺvid ismeľtetése

A vtĺ]^|alkozás eredetileg a Józsefrárosban koztenileten miĺkodtetett - rendórségre bekotott -
térfigyelo kamerák telepítésére és műkodtetésére jÖtt 2000. évben létre.-Az alapítást
kövętően a tarsaság \étrehozta a vći|a|kozási tevékenységként végzett távfelügyeleti
rendszerét, amely az önkormányzati,lakossági és vállalkożásĺ ou.Jettumók védelmét látta el
a Jizsefi'áros területén. Akozbiztonsági feladatok mellett koztisziasági feladatokat is ellátotta vállalkozás, ennek során a kenilet koztenileteinek takarítćlsfi,á illegálisan lerakott
hulladékok elszállĺtását, akerület kezelésében levő hulladékgyújtők ri,rítését sib. v:igenek.
Budapest Józsefuáľo1i p1korm ányzat Képviselő-testu|óíe 20t1. május 19-čn hrtottľendes iilésén a 234lf011. (V.19.) hatálrozatában a táľsaság logutód nélküli
megszüntetésérő| dönttitt és elrende|te 201 1.07.0 1.tő| a táľsaság vége1szá ňo6sát.
Budapest Józsefuáľosi onkoľm ányzat Képvisető-testiilete 2013. decembeľ 18.án tartott
ľendes ĺilésén a 458/2013. (xll.ls.) határozatálban a táľsaság végelszámo|ásának
2014.01.01-jei megszüntetéséľől diintött és elľendelte a táľiaság mÍĺkłidésének
továbbfoIytatását.

Számvite|i potitika főbb vonásai

Beszámoló: a számvite|i torvény 8 {i. (2) b. pontja által ęlőírt egyszenĺsített éves beszámoli,
amelynek részei: 

- mérleg

- ;[!ä:l'"-,,ľli:Tľ.

továbbá aff4lf000.(xII.l9.) Korm.ręndelet 6'$.(8)' álta| kcitelezoęn eloírt
ktlzhasznu egyszerűsített évęs beszámoli eredeńénykimutatása.

A mérlegkészítés időpontja: 2015. április 30'

Az eredménykimutatós.tartalmára és tagolására vonatkozóan a tÖrvény 71. $. (1)' bekezdése alapjánaz a) pontban meghatározott módszęrt alkalmazzaatársasćlg(2' sz' męlleklei ,íA,' vá|tozat).

A koltségelszdmolás rendszęre összk<iltség eljárással, az 5. szćtmlaosztályban való konyveléssel
tÖrténik.

3. Eľtékelési mĺídok és eljáľások

Az a|ka|mazott értékelési módok és eljarások a vtiiralkozźls folytatásának elvén alapulnak,mely kimondja, hogy a beszámoló elkészítésękor és a konývvezetés során abbil kellkiindulni, hogy a szervezęt a belátható jĺlvoberl is fenn tudja iartani műkÓdését, folytatni
ľ1j1j:"é||r.rYséeét, nem várhati a műkĺldés beszüntetése vagy bármilyen okbol torténő
JęlenTos csoKKenesę'

Targyi eszkozĺik és immateriális javak értékelése

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál
maľadványértékkeĺ csokkentett bekęrulési értékbol

a hasznos élettartam végén várható
kell kiindulni.
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Az eszkoz maradványértékét _ az egyedi értékelés elve alapján - a hasznos élettartam
végére számított _ az eszkoz Ĺizembehelyezésének idopontjáĹan fellelhető hasonli korú
eszkoz - piaci értéke alap.1an határozzukmeg.

Ha az eszkoznęk a hasznos élettartam végén várhatoan ręa\izćl|t értékę nęm ięlentĺĺs. akkor a
maradványértéket nullának tekintjük.

Szoftverek és számĺtástechnikai eszkozök esętébęn a maradványérték mindęn ęsętben nulla
forint.

A tárgyi eszkozok és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését _ a hasznos élettartam
ideje alatt . évenként számoljuk el az eszköz izembehęlyezésének napjátol a teljes leírás
idopontjáig.

Az l00 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszkozok és immatęriális javak beszerzési
értékét a hasznáIatbavételkor egy összegben, mint kísosszegtĺ täĺgyi ęszkozok
értékcsokkenési leíľását számoljuk el.

A 200 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateľiális beszerzési értékét
az ilzęmbę helyezés évébęn és az azt kcivętő évbęn két eryenlo részletben számoljuk el
értékcsokkenési leíľásként.

Az újként bęszerzętt térfigyelő kamerák bękęrülési értékét fOYo-os kulccsal 5 év alatt
számoljuk el éĺékcsokkenési leírásként.

4' A va|ós vagyoni, pénzügyi és jiivedelmi helyzet a|akulásának éľtékelése mutatokkal:

1.) Saját toke artlnya 6O,4Yo

Saját toke / Idegen toke (46 |6el7647e)

2.) TokefeszüItségi mutató l65,7yo

Idegen tőke / Saját ti5ke (7647el46l6e)

3.) Eladosodottsági mutató L65,7oÁ

Kotelezettségek / Saját ti5ke (7647el46|6e)

4') Tokeerősség

Saját toke / Méľleg fóosszeg = 4 ,676 / f0.35O = 22,68 o/o
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5.) Likviditási mutató

Forgóeszkozok / Rövid lejáratú kotelezettségek 255,O\yo

6.) Líkviditásigyorsráta

(Forgoeszkozok-készletek)/Rovidlejáratúkötelęzettségek f55,O8yo

7.) Adósságszolgźĺlati fedezetmutatója

(Mérleg szęľinti eredmény + Értékcsökkenési leĺľás) / Hosszu lejáratú
koteĺezettségek esedékes torleszto részletę

A szęrv ezetnek nincsenęk hosszú l ej áratú kotel ezettsé gei

8.) Tőkearányosjĺivedelmezoség

Adózott eredmény l Jegyzeĺt.ttíke = -8,f4| / 3'000 = -274,7
A szęwęzęt.iegyzetttokéjének mindęn egy forintjáva| -f ,74 forint (adizott)
eredm ényt (vesztesége t) r ea|izćilt,

9.) Eszkozarányosjclvedelmezoség

Adózott eredmény / Eszkcizok Összesen :.8.241 lf0.350= -0.405
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rr A MÉRLEGIJ.EZ KAPCSoLŐDó xrncÉszÍľnsrcx

L Eszkäzäk

l . l . Az immateriális javak és tárgyi ęszkozok bruttó értékének valamint értékcsokkenési
leĺrásának alakulása mérlegtételenként:

Adatok eFt-ban
Bruttó érték
Nyitó

Térítés
néIkül átvett
Eszköztik

Bntttó érték
Növekedés

Bruttó érték
Csökkenés
íKivezetés.|

Bruttó érték
Zźr,ó

Immateriális javak
15.926 0 0 l). /)J I t)

Táľgyi
Eszkozök 244.f67 0 0 f39.560 4,'707
Beruhazás 0 0 0 0 0
Osszesen: 260.t93 0 0 LJ5 4.880

Adatok eFt-ban

1'f ' EIszámolt értékcsökkenési leírás leírasi midonként

A szewezętnél alkalmazott értékcsökkenési leírás módja lineáris'

Ez a|oL kivételt képeznek ęwÍésztazi:ľ,, kisértékű tćłgyi eszkozok, melyeknél a
beszęrzési értéket rizembehelyezéskor egyosszęgben számoljuk el éftékósokkenési
leírásként.
Kisértékű tátgyi ęszkoz a 100.000 forint egyedi, beszerzési értékęt meg nem haladi
ęszkoz.
Másik kivétel a 200.000 forint egyedi, beszerzési értéket męg nęm haladó targyi
eszkozok, melyeknél a beszerzési értéket két év alatt, évenkent egyenlo részlJiekben
számolj uk el értékcsokkęnésként.

Adatok eFt-ban
Leĺrás módja Leírási kulcs

Vo
EIszámoIt tervszerinti
értékcsłikkenés

E|számolt terven feliiti
értékcsiĺkkenés

Lineáris ó'0
L neans 8.0
T neaĺs 14.5
L neans f0.0 692
Lineáris 33.0
Két év alatt 50-0
EgyÖsszegű 100
Osszesen 69f

Halm.
ECS

Térítés
né|kül
átvett
EszkÖzÖk

Tárgyévi
ECS

Társvévi
ECS

Táĺgyévi
Cscikkenés

Halm.ECS Nettó érték Térítés
nélküI
átvett
Eszközök

Nettó
érték

Nvitó tervezett Terven felüli Kivezetés Záĺo Nvitó Záro
Immateriá|is
iavak t5.926 0 I ). /)J 0 0
Tárgyi
Eszközök 231.66'l 692 228.490 3.869 t {oo 838
Beruházás 0
Osszesen f4'7.593 692 f44.243 4.04f l? śa0 838
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1.3. Ertélcvesztésekelszámolása

I,4 A|aĺv idobeli elhatárolások

2. Forľások

f'l. Passzívidőbelielhatárolások

Adatok ęFt-ban

Adatok eFt-ban
Ev EIszámolt

értékvesztés
Eľtékvesztés
visszaíľása

Halmozott
éľtékvesztés

2003. 389 389
2004. 389
2005. 802 1.191
2006. 1.191
f007. 6f5 435 1 381
2008. 1.381 0
2009. rf8 128
2010. 2.160 9 f .f79
f011. 2 f .277
fllf. 1.181 3.4s8
2013. 1.161 f .f97
2014.01.01. f90 f .007
f0L4.1f.31. 48f r.5f5

Megnevezés Nyitó zaro

árbevétel ę|hatĺĺrolása 0 6

kamatbevétęl ęlhatárolása 0 0

koltségek elhatárolása 0 0

Osszesen: 0 6

Megnevezés Nyitó Zától

bęvételek ęlhatárolása 0 0

költség elhatárolasa 0 0

tértigyelő rendszęľ nęttó értékę 0 0

2005-bęn műkodésĺ támogatásból bęszerzett TB-öknettó
értékę

0 0

Amortizálódott kameľák cserejére kapott támogatásból
bęszeĺzętt TE-c'k nettó értékę

0 0

2006-ban térfigyelo mtĺkodtetésére kapott támogatásból
bęszeruętt TE-Ök nettó értéke

0 0

Igazságugyi és Ręndészeti Minisztériumtol pályazaton
nyert támogatásból bęszerzett TE-ök nęttó értékę

0 n

ZTY háIĆ:zat fejlesztésére kapott 130 miltió ft, Aĺęna
Cornertől, F ógźu Zrt-Íő| kapott támogatásokbó| bęszęrzęÍt

TE-ök nętto értéke

0 0

1



20 1 0. év i beruházĺĺsi támogatásból bęszęrzętt ęszkozök
nęttó értéke

+-t3J 8f'l

Osszesen: 4 735 827

ilI. Az EREDMoľyxrnĺuTATÁSHoZ KAPCSoLoDo KIEGÉSZÍTESEK

Rendkíviĺ|i bevételek és ráfordítások ľészletezése

Rendkívüli bevételek:

. 20l0-ben a tulajdonos Önkormänyzat 14'800 eFt beruhazasi támogatást nyűjtott,
melyből -minimális önerővel, 237 eFt-tal kiegészítve - 4 db tärgyi eszkoz
beruhazása valosult meg'
A 4db eszkozbol 2014 fo|yamźĺn u, ottkormänyzatnak értékesített 3db eszkozrę'
valamint a saját tulajdonban maradó jármrĺre elszámolt támogatás osszege 3.908e
Ft volt 2014-ben

Rendkívĺi|i ľáfoľdÍtások nem voltak

ry. TájékoztatókiegészÍtések

l ' A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és iavadalm azźsźnak
bemutatása.

A tárgyévben foglalkoztatás a Kft-nél nem volt.

2' Céltartalék képzés:

A volt iigyvezet.ő kártérítési perével kapcsoltban társaság a várható kártérítési
kotelęzettség alapján 7.f60eFt céltartalékot képzett a fizeteńdő kártérítési osszesre
vonatkozoan.

3' Társasági adóalap korrekciós tételek.
. Adóalap csökkento:

- adiiorvény szerint figyelembe vett értékcsÖkkęnési leírás összę g.79f e1t. Adialap novelő.
számviteli torvény szerint elszámolt értékcsokkenés : 692 eFt

- ľ''.:H'Ti T:ł:y,.,; i;#*

Budapest, 20 15' május 12.
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FÜGGETĺ,EN
xoľvYVVĺZSGÁ ĺ-o I JE LE Nľp; s

a ľózsľr'vÁnos włlzlłlzľoNsÁc Á B nľ p s xozt. ř sZTASÁc ÁÉnľ
szolcÁĺ,ľaľi EGYSZEnĺÉlyBs N oNn}ĺąoFĺT

KoRLAToLT ľBrľlossÉcŰ ľÁnsasÁĺ;
TULAJDoNoSA Rú:,szÉnn

,Ąz egyszeľűsített éves beszámo|óról készült jelentés

Elvégeztük a.ĺózseťváros Közbiztonságáért és Kcjztisztaságáén Szolgá|tató Egyszemélyes
Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Társaság (l082. Budapest. Baross tltca 65-6]) mellékelt
20|4. évi egyszerűsített éves beszánioló.jának a könyvvizsgá|atát. anrcly cgyszcľtisített eves
beszánioló a f0|4. decenrbeľ 3l-i ÍbľclLrlorrapľa elkészítetĺ ňe(rlegbőI ,.,.,.li,Ĺ"n az eszközĹjk
és lbrrások egyezó végosszege 20.350el-t. a nréľleg szerinti eľeĺlnićny -s.złíeľt (veszteseg) -
. és az ezen idoponÍta| végződo évľe vonatkozi eredmény-kimutatásbil. va|anlitlt a számviteli
politika rrleghatározó elelneit és az egyéb magyaráző információkat tartalnr azo kiegészítő
mellékletbol áll.

Ą vezetés fe|e|őssége az egyszerűsÍtett éves bcszámo|ĺíért

A vezetés felelős aZ egyszerűsített éves beszániolónak a sz.árrlvitt-Ii törvélrybelr
Íbglaltakkal összlrangban történo elkészítéséćrt és valós bemr.ltatásáéľt. valanrint u, ő|yun
belső kontľollokéľt. amelyeket a vezetés szükségesnek tar.t a|l|toz. hog,y lehetővé váljoŕ az
akáľ csa|ásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktóI 

',,.nt". egyszerűsített éves
beszámoIó eIkészítése.

A könyvvizsgálĺĺ feIeI(ĺssége

A mi fele|osségünk aZ e1yszerűsített éves beszánloló vélenrényezćse könyvvizsgálatunk
a|apján. Könyvvizsgálaturrkat a nlagyaľ Nemzeti Könyvvizsgálati Siandaľclokkál összĹangban
hajtottuk végre' Ezek a standaľclok megkövetelik. llogy nlegfele lj1nk az etikai
követelméllyeknek. valanrint hogy a ktinyvvizsgálatot úgy teľvezzĹik illeg ćs lra.jtsLrk végre.
hogy kello bizonyosságo|. s7-eÍezzĹink aľľól. |"logy azegyszerĹĺsített éves llesz.áľľloló tllcntes-e a
lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyarr eljárások r,égľehłritását. amelvek célja
körryvvizsgálati bizonyítékot szerezni aZ' egyszeľĹisített éves bcszánlo|óbo,, 

- 
,,.,.pĺő

cĺsszegekľő] és kozzétételekľol. A kiválasztott eljárások. beleértve az egyszeľusített éves
beszámoló akár csalásból, akáľ hibából eredo, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is. a körryvvizsgá|ő nlegítéIésétől ťtiggrrek. a- kockazatok ilyell feInréľésekor a
könyvvizsgá]lő az egyszerűsített éves beszánlo|ó gazdálkodó egység áltaIi elkéSZítése és valós
belnutatása szempontjából ľeleváns belso korrtrollt aiśrt nléľIegeIi' hogy olyan
köriyvvizsgálati eljárásokat Íervezzen meg, amelyek az aclott körÜImények között



nregfeleloek. de nenr azérĺ.. hogy a gazdá|kodó egység belső kontrolljának lratékonyságára
vonatkozóan vé|erriényt mondjon. A könyvvizsgálat magában Íbglalia továbbá az a|ka|mazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készítetĺ számviteli becs|ések
ésszerríségének, valamint az egyszerűsített éves beszámolo átfogo prezentáláSának énékelését
is.

Meggyőződésünk' lrogy a megszeľZett konyvvizsgálati bizonyíték cIegendo és nregfelelo
alapot nyú.it könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

VéIemény

Véleménytink szeľint aZ egyszerťrsített éves beszánroló nlegbízható és valós képet ad a
gazdáIkodő Józsefváros Közbiztonságáért és KöZtisztaságáéľt Szolgáltató Egyszemélyes
Nolrpľofit Korlátolt Fele|ősségű Társaság 2014. decenrber 3l-én ĺěnnál|ó vagyoni és pénzügyi
helyzetérő|, va|amint az ezen ídoponttal végződő évľe vonatkozó .iövedelnli lielyzetéroĺ a
szánrviteli torvényben foglaltakka| összhangban.

Buc|apest, 20l 5. rnájus l 3'

[)r Bal|a István

l038 Buclapest Ezüstkő u. 8

nyilvántart ási szám: 0021 7 6

l<anraľai tag köllyvvizsgáló

lryiIvántartási szám: 005969

BalIa Istvárr
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