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a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. máj us 27 -i íiIésére

Táľgy: RFV Józsefuaros Kft. 2014. évĺe vonatkozó éves beszámolója
Előterjesztő: Soós Csaba, RFV Józsefuáros Kft. iigyvezetője
Készítette: Soós Csaba, RFv Józsefuáros Kft. ügyvezetője
A napirendet nyilvános ülésen kell tĺárgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz egy szeru szav azatíobb ség szüksé ges.

Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2014. éwe vonatkozó éves beszámolója, fiiggetlen kcinywizsgá|ói
jelentése és 2015. évi üzleti terve

2. sz. melléklet: Vagyonkezelt eszközök |eLtźra
3. sz. melléklet: Feltigyelő Bizottság 2015. mź1jus 18. napjrán megtartott tilésének

jegyzőkönyve, j elenléti ív és írásbeli j elentés
4. sz. melléklet: ügyvezetői kéľelem felmentvény megadására
5. sz. melléklet: Fe|ügyelő Bizottság Ĺigyrendje

Tisztelt Y árosgazć|átlkodásĺ és Pénzügyi Bizottsrĺg!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

Az RFV Józsefuĺáros Kft. elkészítette a 2014. évi mérlegbeszámo|ójáú' (egyszeľÍĺsített éves beszámoló
mérlege, egyszerÍĺsített éves beszámoló eľedmény-kimutatása és kiegészítő melléklet szĺámviteli
szabályok szerinti szükséges tartalommal), amelyet a fiiggetlen könywizsgálói jelentéssel és a 2015.
évi üzleti terwel erytitt kíván elóterjeszteni.

A20I4. évi egyszeriĺsített éves beszámoló méľ|ege szerint azeszkijzłjk és foľľások egyezó főösszege
391 572 e Ft, a mérleg szerinti eredmény I1 352 e Ft. A 2014. évi mĺĺködés nagyobb problémáktól
mentesen folý és avárakozásoknak megfelelően alakult.

Az előterjesztés 1. szźtmtĺ mellékletét képezi az RFV Józsefuaros Kft..2014. évi éves beszĺámolója,
amely 1a1a1mazza a mérleg és eredmény-kimutatást, kiegészitó mellékletet és a fiiggetlen
kcinywizsgálói jelentést is. A f. szźlmí melléklet a vagyonkeze|t eszköz|eltár, amelýen szeľeplő
eszközcikre vonatkozóan az RFV Józsefuiáros Kft-nek az onkormtnyzat, mint tulajdonos felé
kötelezettsége áll fenn, amely kÓtelezettség alapján az eszkozoket vissza kell szolgáltatni a futamidő
végén.

A BDo Magyaľország Könywizsgálő Kft. a könywizsgźiat soľán a 2014. évi éves beszámolót, annak
részeit és tételeit az érvényes könywizsgálati standaľdoknak megfelelően felülvizsgálta' A BDo
Magyarország Könywizsgźůő Kft. által készitętt fiiggetlen könywizsgálói jelentés szerint a Társaság
egyszeriĺsített éves beszámolója a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli
elveknek megfelelően készĹilt el, a Táľsaság20|4. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi he|yzetérólmegbizhatő és valós képet ađ.

Az RFV Józsefuaros Kft. Felügyelő Bizottsága 8/2015 (V.1 8.) szĺámú hatfuozata a|apjźn meýźrgya|ta
és elfogadásra javasolta a többségi tulajdonos Budapest Főváľos VIII. Keľületi Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének és a Tarsaság legfobb szeľvének részére a Trársaság 2OI4. évL
éves beszámolóját 391 572 eFt mérleg főösszegge|, és 11 35f eFt mérleg szerinti eredĺnénnyel.
Szintén megltrgya|ta, és 9/20|5. (V.18.) számiĺ hatáĺozata a|apjźn elfogadásra javasolta az RFV
Józsefuáros Kft. Feltigyelő Bizottsága a Tĺársaság 2015. évre vonatkoző ilzleti tervét (1. számŕl
melléklet).





Az RFV Józsefuaros Kft. Felügyelő Bizottsäga a I0l20I5. (V.18.) szátmtĺ hattrozatźlban egyben
hozzź|áralt ahhoz, hogy a taggyűlés az ugyvezető tészére, annak tjfejezett kérelmére (4. szźmí
melléklet) a20|4. üzleti évben kifejtett iigyvezetési tevékenységére vonatkozó felnentvéný adjon.

A tĺársaság legfőbb szerve a vezető tisztségvise|ő részśre legkésőbb a beszámoló elfogadásával
egyidejűleg az e|ózó üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapíto
felmentvéný adhat, amely esetben a Társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor |épbet fe| az
üg5rvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kĺáĺérítési igénnyel, ha a felĺnentvény
megadásának alapjául szo|gá|ő tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. A felĺnentvény
megadásával a |egfőbb szeľv igazolja, hogy a vezęto tisztségviseló az érlekeĺt időszakban munkáját a
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tarwa végezte.

A fe|mentvény hatźiytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megá||apitja, hogy a felmentvény
megadĺĺsára alapul szolgáló infoľmációk valótlanok vagy hiányosak voltak. A tĺársaságnak nincs külső
hitele, a tőkehelyzete rendezett. A társaság pozitiv eredménnye| zárta az e|őzó évet, nincsenek perei,
szállítói kintlévőségei, miiködésével kapcsolatosan probléma, kifogás, zavar ĺemmerĹilt fel.

Az RFv Józsefuĺáľos Kft. Felügyelő Bizottsága továbbá a taggytĺlés elé terjeszti a 2015. januźr 07.
napjan 3120|5. (I.07.) napján elfogadott, és az RFV Józsefráros Kft. jogi képviselójének
észrevételeivel egységes szerkezetbe foglalt a Felĺigyelő Bizottság 61201'5, (V.18.) számí döntésével
módosított iigyrendjét (5. számú melléklet) jóvźhagyás cé|jábő|, ame|yhez szintén s'iikséges az
onkormányzat döntése.

tr. A beterjesztés indoka

A Tĺársaság 201'4. évi éves beszámolójának' 2015. évi üzleti tervének és a Felügyelő Bizottság
Ugyľendjének elfogadása, valamint az ugyvezetó részére felmentvény megadása a Tisztelt Bizottság
hatáskörébe tartozlk.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Táľsaság a szźtmvite|ről szó|ó 2000. c. törvény 153. $ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő hatĺáridőben teljesíteni tudja a mér|egbeszámoló letétbe helyezését. A döntés
további cé|ja a tĺĺrsaság |egfőbb szerve e|őtttárgya|t kérdésekben töľténő ál|áspont kialakítása.

A döntésnek pénntgyi hatása nincs.

rV. Jogszabályĺ kiiľnyezet ĺsmeľtetése

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének a Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatfuó| sző|ő 36/2014. (xI.06.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet |.2.2. pontja szerint a Bizottság véleményezi az önkoľmźnyzati érdekeltségÍĺ
gazdasági szervezetek miíködését, pénnjgyihe|yzetét' különös tekintettel éves beszámolójukľa, iizleti
tervtikre; az onkormćnyzati tulajdonnal vagy ttrgyi és vagyoni érdekeltségge|, az önkormányzati
v agy ongazdźtlkodás sal kapc solatban.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen

Határozatljavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bżottság áńruhlőzott tulajdonosi jogkłiľében úgy dönt' hogy

1 . elfogadja az RFV Józsefuaľos Kft.. 2014. évi - számviteli törvény szerinti - éves besziámolóját,
amely szerint az eszkozők és források egyező főösszege 39| 572 e Ft, a mérleg szerinti
eredmény II 352 e Ft. osztalék kiťrzetésére nem kerül sor.

Felelős: polgáľmester
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Határido: 2015. mäjus 27 .

2. elfogadja az RFV Józsefuaros Kft' 2015. évre vonatkozőĺjzleti tervét.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20L5. máĘus 27.

3. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft. Feltigyelő Bizottságĺínak Ügyrendjét

Felelós: po|giłrnester
Határidő: 2015. májlls 27 .

4. az ugyvezető kéľelmére részére a 20|4. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységére
vonatkozó felĺnentvénvt ad.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. mźýus 27 .

5. fe|hata|mazza az onkormányzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy az RFV
Józsefuáros Kft. taggyu|ésén az onkormányzat 1-4. pontokban megfatározott döntéseiét
képviselje és a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aIäĄa.

Felelős: polglírmester
Hatáľidő: az RFV Józsefuaros Kft. taggyulése, de legkésőbb 20|5.mźĄus29.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: RFV Józsefuráros Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
(megfelelő aláhinandő!): nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2015. május 1 8.

Soós Csaba
igyvezető

KÉszÍrBľĺB: RFV Józsefuáros Kft.
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RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.

fo14. december 31.Í

egyszerűsĺtett éves beszámolója .'
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FÜggetlen kłínyvvizsgáĺói jeĺentós
az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. tutajdonosai részére

Az egyszerűsített éves beszđmobró( készült jelentés

Etvégeztijk az RFV Józsefváros Szotgáltató Kft. meltékett 2014. évĺegyszerűsített éves beszámotójának a
könyvvizsgátatát, amely egyszerűsített éves beszámotó a fo14. december 31.i fordutónapra elkészített
rnértegből ' melyben az eszkoziak és források egyezcĺ végösszege 391 572. ezer Ft, a mérteg szerinti
eredmény 11 352 ezer Ft nyereség., és af ezen időponttat végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli potitika meghatározó elemeĺt és az egyéb magyarázó
ĺníormációkat tärtalmazó kiegészítő mettéktetbőt átĺ..

A vezetés felelőssége az egyszerÍisített éves beszámolóért

A vezeŁes feleiős az egyszerűsített éves beszámotónak a számvĺteii törvényben foglattakkal összhangban
történ<j elkészĺtéséért és va{ós bemutatásáért, Valamint az ołyan betscí kontrotlokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy tehetővé váĺjon az akár csatásból, akár hibábót eredő lényeges
hĺbás áttításokĹól mentes egyszerűsített éves beszámoló etkészítése.

A ki5nyw izs gó l ó f e I e l őss é ge

A mi feteltjsségünk az egyszerűsített éves beszámotó véleményezése könyvvizsgátatunk atapján'
Könyvvizsgá[atunkat a magyaŕ Nemzeti Könywizsgátati Standardokkat és a könyvvizsgátatra vonatkozó .

Magyarországon érvényes . tőrvényekket és egyéb jogszabáĺyokkat összhangban hajtottuk végre' Ezek a
standardok megkövetelik, hogy megfe|'etjÜnk az etikaÍ kovetelményeknek, va[amint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzijk meg és hajtsuk végre, hogy kettő bĺzonyosságoĽ szerezzÜnk arrót, hogy az
egyszerűsített éves beszámotó mentes-e a lényeges hĺbás átt'ĺtásoktól.

Á konywizsgátat magában fogłatja otyan etjárások végrehajtását, ametyek cé{ja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszertĺsĺtett éves beszámolóban szereplő összegekrcĺł és közzététetekről. A
kiválaszŁott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csatásbót, akár hibábót eredő,
tényeges hibás áłtításai kockázatainak felmérését is, a kłínyvvizsgátó megĺtétésétőt fÜggnek. A
kockázatok i(yen íetmérésekor a könyvvizsgátó az egyszerĹisĺteŁt éVes beszámoló gazdátkodó egység
áttati etkészítése és va(ós bemutatása szempontjából reteváns belső kontrollt azért mértege{ĺ, hogy
otyan könywĺzsgátati e(járásokat tervezzen meg, amelyek az adott körÜtmények között megfetelőek, de
nem azért, hogy a gazdátkodó egység betső kontrotljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon. A könywizsgálat magában foglatja továbbá az alkalmazott számviteli potitikák
megfetetcĺségének és a vezetés áttat készített számvĺte[ĺ becslések ésszerűségének, valamint az
egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentá[ásának értéketését is.

Meggycíződésíjnk, hogy a megszerzett könyvvizsgátati bizonyíték elegendő és megfetető atapot nyújt
könywizsgátói véteményÜnk megadásához.
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VéIemény

VéleményÜnk szeľĺnt az egyszeríjsített éVes beszámoló megbízhätó és valós képet ad az RFv
Józsefváros Szolgáltató Kft. ?.o14, december 31.én fenná{ló vagyoni és pénzÜgyi helyzetéről,
va|amint äz ezen időponttaI v,égződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetérőĺ a számviteli törvényben
foglaltakkal łisszhangban.

Budapest, 2015. március 16,

BDo Magyarország Könywizsgátó Kft,
1103 Budapest, Kőér utca2/A
ny.ilvántartásj szám: 007387
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Fehér Batázs
Cégvezető
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Baumgdrtner Ferenc
Kamarai tpg könyvvizsgátó

Kamarai tagśági sfáma: 002955
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RFV JózseÍÝáros Szoĺgáltató Kft.
1400922f-3530-1 1 3-0r
Statisztikai számjel
0l-09-884515
Cégiegyzék sztłma

RFv Józsefváľos Szolgáltató Kft'

7134 Budapest, Klapka u. 11.

'Egyszeľiísített óves beszámoló

20|4. đecembeľ 31"

Budapest, 20l5. mfu.cius 1ő.

a vállalkozás vezetóje (képviselője)

ffi ľV. J*ľn *ťváľ*s $ľ*lga$ť*** Kft
1 ] 3,{ s'js{iÔest. Klä${e ł.l. 1,ĺ ' 2. eĺrr.
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R}.x/ Jtizsefláros Sa'olgäĺĺató Kfr.
14009222-3530-l t3-01
$ĺatiľzĺiki sámjeI
0,l.09.ĺ1845 l5
Cégiegyćk szima

'Ą M ÉR LF]G ľ:szkô7-iik (akĺívák)
ĺĺlalok ĺi Fl-han

Budapst, 20 |5. uárcius 16.

'{fl \l J*ľs*fu łir*s $xcl6ć* Ítáťs i{ét
!134 *iidapes{, Klapkä u. 11' 2, errl.
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a vá|Ialkozjs vezľtoie (kepviselóje)

Sorszám Á tót.cl megncr,ezéśe 2013. ĺż.31' Iil6zŕj óvck
módosításď

ż0t4. l2.3I.

b c d e

A. BctekÍeÍett eszközňk (02- * l0- r. Iĺ]. sor) xlgfn 0 t95 &r(
/ l. ll!,l r\,l AT,I;RIAIjS J A\jAK í03. . 09. soroki 0
J hnmatcdális iavak éĺókhclvesbítésc
Á lĺ. ].ARGYI EsZKoz()K (l l- . l7' soroł) r98 513 ĺ 95 ő4(

TáIgvi eszkôzök énékhelvesbĺĺésc
o Itĺ' B€FEKTŕj]'ET]. PÉNZI.;oYI ÉsZKoZoK ít9. .25, soroł) 13 40'l 0
7 Befektetcĺĺ D(nzüevĺ cszkôzrik Úrtékhelvcsbítůse

8 B. ľoĺĺóeszhöz'ökŕ7-.| 34. + 40. + 45' sor) 45 69' 56 9ó0
9 KtsZl'E].lrK i28' .33' soĺok)
IO KoVETELESEK (35. - 39. soľok) 33 422 45 ó58
lt II. ERTEKP'ĄPIRoK (4l 44 sorok)
t2 r/. PI.ĺ*7-ESZKO7-đK ł46. - 47. $orok) 12z'rc u 30t
l_1 Aktív idôbe|i clhatáľolások (49. . S|. sorok) r1t 64n I3ĺt 97'



RFV Józseíiáros Szolgáltató Kĺi.
r4009?22-3330-l l3-01
sÍatiszĺikai sámjel
01-09-8E45 I 5

Cégjegyzék sánra

Á ĺvíÉIłLľ]c ľłorrások (passzĺvák)

[Judapest. 2(}15. ttiáľcius |'6

1|j {oe3eĺváľ*s $ľ*ĺgé lłatCI Kťŕ". i*'ł 
^l5lJ.}BF€st 

Kjepl{ä u. 1,'i. ä. enr"
..' . liíĺ,Jsaán: 143ri3222.241
i,ął { sf . s ;] : i 2i sŰ i łł t.ł1 ". i5 3 5 .:.Üü,ĺ sÜilÜ,j

a välla|koeas vozr:ĺöje (képviselóje)

adatok E Ft-ban

Sorszám Á tétcl mcgn€\,efése 20t3.1 2.31
Elłiző ěvek
módosĺtásai

20l4'ĺ2.3l

0 b e d

J D. Saĺĺit tôke (54.+56.+57'+58'+59.+ó0.+ó l. soÍ) 3 0ój t4 4?r
6 l' JřjGYZE]"ľTOKE 3 00( 3 00c

? II. JL]CYZE]1" DI.: MI]G BE NE]VI FIZETETT TOKT
I Ill. ToKETÄRTALEK
I Iv. EREDN{ ENYT.\R1.ÁLEK .833 69

7{:! v. t.tjKOI]OTT Tĺ\RTAI.EK
21 VI' tsR'I.ÉKEt.Bsl TÁRTÁ'I-.EK
12 vll, N4ERĺÍ.G szER|NT| ERĘDMnN\. 902 lt 35:

f3 E. CélÍsrĺatékok íó3. . ó5' sorok)
lł' KijtclezeÍtsópek í67'*7 l.+80,sor) 3E7 73r 3S5 90t

f5 I. IlÁTĺtASoRoIJ' KOTEI''EŻI3T:ľSĚ0ĽK ĺ68..7Ó' soĺok)
fÔ ll' HossZU LEJ,IRATU KOTEI-EZETTsl](iEK ł72..79. soĺok f63 39t 253 551

z'1 tll. RovlD LEJIIRĺ\,I.U Ko.ľEt-EZtiTTsEGEK Í81. és 83.-89 121 33: I02 35i
2ĺl Passzĺv idŕĺbe|i eĺhatáľolásoh 37 45) ft 250

94 poRRÁsoK (PAssZlvÁK} osszt:st|'N (53'+ó2,.ł.6ó.+90' soľ) 128 2s2l 391 571



IłFV Józsefoáľos Szolgáltató Kfi
1400922f-3530-l l3-01
Statisztikaí számjel
0 r -09-88451 5
Cégiegyzék szánra

,,A'' EREDMÉNYKIIVIUTATÁS (összkö|tség eljáłás)

Budapest, 2015' március l6.

tľV J*egeŕĺáľ*s $x*ĺgĺ* |ta:t,* 1ť-ťĺ
,}134 8ĺ,idapĺ'$ĺ' Kltaĺa u' .!-ĺ" f. ern.

A icszá ľri : "ĺ étrł,#2??*2 -ą.;

3 e: ĺĺs z ^s;: : 1 ?łĺj 1 jic $-ĺj,] 1 553$'t" ľs 1 łí;#lj :

a vál lalkozás vezetd.ie (képviselője)

adatok E Ft-ban
Tótcl.
szám

A téte| megllevezése 20t3.12J1 EIőzó évek
mĺídosításai

fu4.t2.3t

t) c e

t. Ertćkesítés nettó áľbevétele (0 l.+02.) 37f 3r 35ó 0ĺ'
lĺ Aktivált saiát tc|icsítmćnvek órtókc ( * 03..r('4' 0

III. f,gYéb bcvótelek
IV. Anyagie|legű ráford ítások, {05'+0ó.+07..'ł-08.+09') 349 t04 330 40t
Y, Személyi -ie||esĺi ráfordítások ( l 0.+ l l.+ ł 2.) | 296 t'tgr
vL Eľtékcsö|ikeněsi lcĺrás 8 85ó 92Ü2
vtI. Esr.éb ráfoľdítások Efl I 035

A. UZEMI (TJ7,I"ETI\ TEVEKENY. SEG EREDMENYE(I.*TI."I lTI 12240 ĺ3 578
VIII. Pénziisvi ťrĺ|veletrk bcvéte|ei í l 3.+ l 4.ĺ l 5.+ l 6.ł l 7.) 8 6ó9 a7'.

IX. Pénzii gyi mĺĺveletek ráfordĺtńsai ( l 8.+ ] 9.*2o ĺ"2 1 " 10 695 2 55:
B. PENZUGI'T MUVELETEK EREDMENYE (VIII..IX.} .2 azÁ -22fł
c. szoKĄsos vALLALKozAs| EREDMENY (*A.*B.) l0 2t4 11352
x. Rendkívü|i bevétclck
xt. Rendkívü|i ráfoľdítísok I 3r2
D. RENDKĺvULl EREDMENY {X'.XI.l -9 312
E, ADozAs ELoTTĺ EREDI},IENY (*c'+D. ) 9Üz lĺ 35:

xrr. Ädólizetési kiite|ezeÍtsée 0

F. ADozoTT EREDMEI\Y íź E.-xĺl.) 942 It 35i
2?. Eredménynnalék igénybęvétę|e oszta|ékra. részescĺlésre 0

23. |óváhagy,ott osztalćk és részesedés

c. I\ĺERLEG SZER|NTI EREDMENY Í-łF' ;.22'.23.\ 982 tĺ 352



RFV Józsefváros Szo}gáltató Kft.
Kiegészítő melléklet a2014. december 3 l -i egyszerrisített éves bęszárnol'óhaz

A. A|talános iel|eeiĺ kieeés.zítések

1. Társaság bemutatása

1.l Cégneve: RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft.
|,f Cég rĺividített neve: RFV Józsefuáľos Kft.
1'3 Alakulás iĺlőpontja: 2007 ,07 ,f6.
L.4 Bejegyzés kelte: 2007,08,27 ' A Fővárosi Cégbíľóság által'
ĺ.5 Cégjegyzéksztnn:01-09-8845l5
l.ó KS}I szfun: 14009222-3530.1 13-01
|,7 Jegyzett tőkeje 3 millió Ft, ami teljes egészében beťrzetésľe kerĹilt a

bankszámlaľa a tulajdonosok által.
1.8 Kft tulajdonosai:

,B udapest Főváľos J ó zsefváľos on k'ormányzata
szavazati arálny 3Üo/o

tĺirzsbetét arŕtlly : 5 1 Yo

ENEFI Eneľgiahatékonysági Ny:t.
szavazati arány 7Üo/o

torzsbetét ar źłny : 49o/o

l.9 Táľsaság székhelye: l l34 Budapesť, Klapka u. l | .

ĺ.I0 Cég képviseloinęk ner'e, akik a beszámolo aláírására jogosult:
Soós Csaba (an.: Temesvári Klára)
Lakcíme: 1038 Budapest, Halrga kĺjz l. E. ép,

1^11 Adószám: va0922f.2.Ąl

A tevćkenység rövid bemutatása:

A társaság tagsaia táľsaságot azza| a céllal hozták létre, hogy a Budapest Józsefvaľos
onkonnányzat intézményeinek energetikai-, ftĺtés.' mslegvízellátás korszeľĺjsítését
megvalósítsa, hogy ezzel ellensulyozza a rendszeľes eneľgia áľemelések hatásait'
Enĺrek éľdekében a táľsaság kĺilso vállalkozók hevonásával a szindikátusi
szerzodésben f,oglaltak szeľint a sztikséges koľszeľtisítéseket a vag1.onkezelésbe
átvett eszkĺlzökon végľehajtotta' A vagyonkezelési szeľződés 2007' jrilius 24-én
kertilt ďáíľásľa' A vagv_onkezełésre átveťt ęsz-kdzök énékelése fiiggetlen szaké'rto
źůta! a r.agy.on}ĺezelési tevéken.vség megkezdését megelöziĺen megtörtént.
A vagyonkezelésbe átvett eszk'özök leíľásiidőtartama 15 év.
A Társaság  9Yo.os fulajdonosa az ENEFI Encľgialratékonysági Nyrt. (koĺábbi
nevén E.Staľ Alterĺatív Nvľt.)



RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft'
Kiegészítő melléklet a2014' december 3lł éves egyszedisített beszámolóhoz

A társaság által a rnérlegbeszámoló elkészítésę soĺán alkalmazott módszerek
követték a Számviteli Tön'ény előírásait'

2. Számviteli politika főbb vonásai

A táľsaság kĺĺnyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Szánvitęli tĺĺľvényhsn
meghatározott alapel r,ekkel összhangban vezeti.
A táľsaság a számviteli politikájábanrcgzitttte éĺékelési eljarásait, módszęręit'
Lz e gy szerusített év es b eszámo l ó taĺIa|mazza:

. Egyszerusített nréľieg

'.A'. 
tÍpusťl (ĺĺsszkĺiltség eljáľás) ereĺlmélry kimutatás

- kiegészitó melléklet

A társaság ktĺnyvr'izsgálója: BDo Magyaroľszág Könywvizsgálĺi KÍt'

Kön1'wizsgálói szolgáltatást végzci neve: Baumgartner Fęrenc
(ný. szám:002955)

Kĺlnywiteli szolgáltatá s v égzo neve ; Heim Róbert
Címe: 2027 Dimös Korössy u. l0.
RegisztráIási száma: 1 3ó858

A méľleg fordulónapj a: 2014. december 31'
Mérlegkószítés időpontj a: 2015. január 20.

2.| Ąlkďmazĺ:tt értékęlési eljaľások. éĺékcsökkenćs elszámolási módja:

2'I.I Eszkózök

Befektetett eszftozök:
- Irnmateriáĺis javak csopoĺján beliil a vagyoni éľtékű j<lgokat és
szellemi tennékeket három év alatt írjuk le.
- Táľgyi esz.köztik: A társaság a Sztv'-nek megfelelĺlen a táľgyi
eszkĺjzöket egyedileg éľtékelí.

Ertékcstjkkęnés elszámolása:
- A 100.000 Ft beszerzési ćfték alatti tárgyi eszközĺiket
rendeltetéss zeríi használ atba vételkoľ e gy ti s szegben szamolj uk el
- A 100.000 Ft beszerzési énék felętti ttłrgý eszközök esotéberr
lineáris leírási lnóđszeľt alkalmaiłunk
. Amortizźrciő elszámolása idĺiaľánvosan lravonta tĺjrténik.



RFV Józsefváros SzolgáItato Kft.
Kiesészíto melléklęt a 20l.4. decembeľ 3 1 -i éves esyszeľűsíteĺt beszánrolóhoz

Megnevezés

lmmateriális javak
Ingatlanok és kapcsolćldó vagyoni értékiĺ
jogok
Míĺszaki berendezések. gépek, jármúvek

Egyéb berendezések, felszeľelések, jáľĺuvek

Alkalmazott kulcs

2A-33%

69'a

6-33%

f0-33%

- Ha a tańĺisan szolgáló tárgyi eszkciz píaci értéke jelentősen meghaladja az adott
eszkĺiznek a visszaírás utáni könyr' szeľjnt értékét, a piaci éĺék és a visszďľás utiírri
kĺinyv szęńnti éľték közotti kiiltinbĺizet a méľlegben az eszkĺizcjk kozott
éĺékhelyesbítéskélrt, a saját tőkélr belül énéke|ési taĺalékként kell kilnutatni'
- Amennyibsn az eszktizĺik nelrr taltósan szcllgáljrák a vállalkozás tevékenységé.t
azok at átmĺnősítj iik for gó eszközzé.
- Ten'ell feltili értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a táľgý eszköznéI
elszámolni akkoľ, ha az immateľiális jószág, a tárgý eszkóz (ide nem ér"tr,e a
beruhazást) konyr, szeľinti éľtékę tarĺósan és jelerrtősen magasabb, mint ezetr esz*öz
piaci értéke.
. Amerulyiben az cszközok kĺĺnyv szeľinti éľtéke alacsonyabb ezęn eszközök
eredeti bekenilési éľtékériél és az alacsonyabb éĺéken való értékelés okai máľ nem,
illetve csak részbęn ál|nak fenrr, a leíľásokat meg kell szüntetni, a meg!ízható és
valós ĺisszkép érdekében - az eszközt piaci étékére, vissza kell értékelni (visszaírás).
. Táľsaságunk a vagyonkezelt eszkĺizök esetében a béľIeti szęrződés lejárata
időpontjában varható nełtó éľtéknek megfele|o összeget állapítja mę'g az eszkiizök
esetében. mint maradványérték. A társasági adó kalkuláció során ezen beállítás
jelentős eltórést okoz a Taľsasági adó tĺirvény szerinti és a Számviteli törvény szerint
el számolt értékcsökkenés közott.

Foľgóeszközĺik:

Kör.etelések:

A december 31-i foľdulónapon a nyilvántartásban szeľeplő kĺĺvetelések egyedi
rninősítésre keriilnek a kővetkezök szerint:
- teljes értékĹi
- hatáľidőn túli
. kétes
- behaj thatatlan követel ések

A kiilfi'ldi pénzértékľe sziló köveĺelés elszámolása az MNB által közzétett,
hi r,atalos óevizaárfa|yarn Íigyelember,éteiével tcirténik.



RFV Józsefuáľos Szo1gáltató Kft'
Kiegészítö melléklet a2a14, december 31-i éves egyszerűsített beszámolóhoz

2' I '2 Foľrások

Saját ttĺke:
. Jegyzett tőke: taľsasági szerződésben rtigzített névéľték és a cégbíľóságon
bejegyzetí érték a Sztv. előíľásainak megfelelóen
. Toketartalék:társaságľęndelkezésérębocsátotttaľtalék'
- Eredménýaľtalék:nýlvántaľtásszęrint
- Lekĺitott taľtalék: az ęľedménýartalékbo| átvezetésre keľĺilnek a sztv' á|tal
meghatáľozott tételęk.
- Mérleg szerinti eredmény: a saját tőkéhez va!ő hozzájáruiás, egyezően az
eredmény-kim u1atás összegével.
Céltartalék:
Az adozás e|ötti eredmény terhére képzett fonás váľható kötelezettségekľe, jővobeni
kfiltségekre'

Kőtelezettségek:
A kĺilföldi pénzéĺékľe szóló kotelezettségek elszámolása az MNB á]ta| kozzétett
hivatalos devizaárfolyanr figyelembevételével történik. A vagyonkezelésbe áwett
eszközökkel kapcsolatos kĺitelezettségek az átvételt megelőzĺĺen készített
vagyonéľtékei és al apj án kerijltek a kön yvekb e'

Ellratáľolások:
Táľsaságunk az ellratárolások kozcitt szeľepelteti azon szárĺlák értékét' anrelyek még
a tárgyévi tel'ekenységekhez kapcsolódnak, kiállításuk azonban már csak a

következő évben töľtént. Amennyiben a sz:trn|ćnás nem töľténik meg a

méĺlegkészítésig, akkoĺ Társaságunk a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja az
ellratiäľolandó tételeket.

2'? Jelentós hiba

.Jęlentőq .ö.ssłemű' Ę.ĺ.ba
Jelentos összegű hiba. ha a hiba Í..eltaľásĺĺr'ak évében, a külonboző ellenőrzések soľán,
egy adott Ĺizleti évet éńntőęn (évenként külĺ'n.külĺin) feltaĺ hibák és hibahatások .
eredmćnyt, saját tokét növelö.csökkentő - énékének együttes (előjeltől fiiggetłen)
eisszege meghaladja a számviteli politikában meghatározott éľtéklratáľt. Minden
esethen jelentos osszegtĺ a hibą ha a hiba f.eltaľásának évében az elllenőĺzések során -
ugyanazon évet érintően - megáliapított hibák, hibahaĺások eľednrényt, saját tőkét
novęlö-csökkentő értékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege megha|adja az
elĺenoľzĺjlt Ĺizleti év nrérlegÍöĺĺsszegének f szénalékéĺt. illetve ha a mérlegfôösszeg 2
szź,aaléka nem haladja meg az' ĺ millió fońntot, akkoľ az 1 millió forintot:

Nem ie|enős öszseeii hĺba
Nem jelentĺis összegrĺ hiba' lra a lriba t-eltáľásĺĺnak évében, a külĺjnbözó ellenoľzések
során, egy adott iizleti évet éľintŕien (évenként külcln.lnilön) ťehttlrt hibák és
hibahatások . eredméllyt. saját tőkéĺ növelő-csökkentő - értékének együttes (elője|ĺőI
fiiggetlen) összege nem haladja nreg a jelentős osszegri hiba előző pont szerinti
értékhatárát:



RFV Józseftáros Szolgáltató Kft.
Kiegészítćĺ melléklet a201'4. december 31-i éves sgyszenĺsített beszámolóhoz

A jelentős ĺĺsszegiinek mincĺsĺilĺĺ hibákat és hibahatásokat a tárgyévi méľlegben és
eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján kiil<in oszlopban mutatjuk be'

A fentiek alapján jelentos összegrinek minosített hibákat és hibahatásokat a feltáľást
k<ĺvetoen ktilön fokönyvi számlára kell könyvelni az ađott számlacsoporton beltil,
évszámm al ęlkĹilĺinítettęn.

B. SľleciÍikus iellegű kiegészÍtések

3. h{érleghez lĺapcsolródtĎ kiegészítések

3.1 Eszkozcikéľtékérrękalakulása

adatok eFt-bałl

Befektetett eszköziik alakulása

A tárgyi eszközök' alaku]ását a l ' sz' mellékletben mutatjuk be.
Elszamolt tęn,szeľinti értékcstjkkenés: 2013. ér'ben 8 856 eFt, a tárg1.'idoszaĺĺban:
9 202 eFt volt.

A BeÍbktetett pénzrigyi ęszkcizĺlk ktjzott 2013-ban kimutatott 13 401 eFt, az ENEFI
Energiahatékĺlnysági Nyrt-vel szembeni 13 199 eFt tökekövetęlés és 208 eFt
kaĺnatkövetelés a táľgyidĺiszakban beszámítasľa kenilt aZ ENEFI
Energi ahatékonysági N yrt.vel szemb en fennáll ó kötelezettség ĺisszegóbe.

F..oľgóeszközłik alakulása:
adaĺok eFt-balz

.nĺ'ł o*"*n.,sl. 
'

Befcktetett eszkĺizĺik 21r 920 r9s 640

ForĺIóeszközök 45 69? 56 960

Aktív idóbeli elhataĺoĺások L70 64Ü t38 972

ossąsseĺ .428;i.ż5?.,,i; 39t 572

nĺĺeĺeffi' 2013..đecembéŕä.t" 201 4':đęGsnb'tŕ..3.h ..
it. :.rr I .1.

Követelésęk 33 42? 45 658

ehből:

Kapcsolt t,á|lalkozássaĺ szełnbeni
kĺjveteIés

27 8ó5 40 583

Eg,,éb kiivełelések: 5 557 5 075

Pénzeszközók t2 2'70 li 302

Öĺsżesen 45 ő92, 56 960



RFV Jtizsefuáros Szolgáltati Kft.
Kiegészítő melléklet afo|4. decęmber 31.i éves egyszenisített beszĺĺnrolóhoz

Követelések bemutatása:

A Társaság a kapcsolt vállalati követelések közőtt az aĺábbi tětb|'ćr.atban szereplo
k<iveteléseket taľtja nýlván:

adatok eFŕbąn

áz egyéb kĺĺvetelések soron kimutatott ĺisszeg adótúlfizetésből adóđik.

A társaság értékpapíľokkal és készletekkel nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatáľolások:

A bevételek aktĺv időbeli elhatarolása kiizött a Támaság a tényleges fogyasztás
a|apján kalkulált' a tárgyévet erinto. foľdulónapig nem sz'ám|tnott hőszolgáltatással
kapcsol atos bevételeket tarľja nyil ván'

A köItsćgek aktív időbeli elhatáľolása soĺ legielentosebb összege a Józsęfváros
onkomiánpattól 2007-ben 15 éves futamidoľe béľelt kazánhźęak előre megfizetett
bérleti díját ta*almazza. Az elóľe megÍizetett béľleti díj a futamídovel aľányosan
keľiil feloldźlsta, a fenti összeg enrrek megÍ.eleloen a hátrałévő futamidőľe vonatkozó
bérleti ďij at tarta|mazza.

Halasfiott ráfoľdítások'ra nem torľént elhatárolás.

Józseľváros onkonnányzata (vevő
követelés) 27 865 40 583

Osszesen ::27,i;.e5, 4öffi

adatok eFt-bałt

Bevéteĺek aktĺv idóbeli elhatarolĺłsa
JI f41 f0 650

Kö|tségek aktÍv időbe|i elhatáro|ása
r33 975 118 322

Koltségek aktív idobeli elhatáľolása
ENE}.I Energiahatékonysági NyľÍ. 5 424 0
O$szesen l?q 640 l3s 972



RFV Józsefuaľos Szolgáltati Kft'
KiegészÍtő melléklet a2a14, december 31-i éves egyszeriisített beszámolóhoz

3.2 Források összetételeĺlek és éĺékének alakulása

A sajĺĹt tőke r'áltozása:

adatok eFt-ban
... )-; ł)Í: :j

Saját tőke 3 469 14 421

Kötelezettsépęk 387 731 355 901

Passzív idobeli e|határolások 37 452 2t f50
t::::, t'):' i: :4r1,:::: ::'t!,j',,,

i.:].l]l:]1]]] jlli'i::.:.:nll:]'Ť

adaĺok eFt-ban

iuuiln-:'
.,.:.i,'łI9ľ...',,.'l

i*ľa,oił

.*ŤŤi
Nyitó egyenleg 3 000 0 -833 0 0 902 3 0ó9

Nłivekedés 0 0 942 0 0 lt 35f 12 254

Csökkenés 0 0 0 0 0 902 902

ig,
:i:;.;i:i:..li,iilt

i:lli:,1.:;:i';rtOi

Az eredmónytartalók értéke az előző évi MSZE tĺvezetésével nör'ekedett.

Céltartalékok:

A Tĺĺrsaság f014. évre cóltartalékot nem képzett.



RFV Józsefuáros Szolgáltató Kĺt.
Kíegészítő melléklet a2aA. decęmber 31-i ér'es egyszenisített beszámcllóhoz

Ktĺtelezettségek:

Iros sz rĺ lej áratrú kiite| ezeitségek :

A vagyonkezelésbe átvett eszkĺizokkel kapcsolatos kötelezettségek a
r'agyonkezelésbe adott eszközök értékén kerĹiltek a könyvekbe'

Rtivid |ejáľatr'i kötelezettségek:

adątok eFt-ban
1l:ll

ril

Vagyonkeze|ésbe átvett eszk.értéke
?00 424 ?00 424

]"őke köte |ez-ettség ENEFI
Energiahatékonysági Nyt. 35 877 51 t32
Kamat kötelezettség ENEFI
Energiahaĺékonysági Nytt' 27 095 I 995

ossżesen

adatok eł.t'ban

Szállítói tartozások
18s l9

Kapcsolt vá|lalkozással szembeni köt:
117 666 96 5'.17

ebbol:

Szálĺítói tartozás ENEFI
Euergiahatékonysági Nyrt' I 00 962 79 873

Kölcsöntanozás ENE.FI
Energiahatékonysági Nyľt. 0 0

Kölcsön tartozás E-Star EsCo Kft'
0 0

Kolcsön tartozás EĚTEK limited
0 0

Csopoľtos Afa kcitelezettség ENEFI
Energiahatékonysági Nyrt. I6 704 t6704

Aclókkal kapcsolatcls kötelezettségek
31',79 5 754

Negatív egyenlegű bankszám|a
2 0

Egyéb
3 303 0

.Öss'éśtĺ rf43li,s 102 350



RFV Józssfvaros Szolgáltató Kft.
Kiegészíto melléklet afaI4. decernber 31.i éves egyszeľűsített beszámolohoz

Passzív időbeli elhatáľolások:

A költségek. ľátbľdítások passzív idĺibeli elhatárolása között a Taľsaság elsősorban a
tźrgyévi tényleges fogyasztás alapjan kalkulált, még neln számlźnotl
hőszolgáltatással kapcsolatos költségeket taľtja nyilván, am.elY értéke 20 650 czer Ft.

A 'I'ársaság a kdltségek passzív idobeli elhatĺĺrolásai soľon tovźhbá a ĺírgyévi
kĺinywizsgálati díjat taľtja nýlván.

4. Eľedménykimutatáshoz kapcsolrôdĺô kimutatások

4.| Bevéteiek alakulása:
aďatok eFrban

4.2 Anyagköltséq

adatok eŕ-ĺ.bąn

ENEFI Energiahatékonysági Nyt'
kozr.'etíteĺt szol sáltatás 31 053 20 6s0

Kcinywi zs gá lat. e g.véb
975 600

Bęvéte lek passzív i dőbeł i e|határo|ása (hődíj
jóváírás) 5 424 0

ossześen :rĹ;Iisi

20.ĺ3'

Belĺtilđi ćl.tékesítés nettó árbevétele 37? 3r7 35ó 0l 2

eb hćÍI: kapcsolĺ vđllalkozdstóI szárnazĺi 372 317 3s6 0r2

osśżeseh iliłl$ł7....

Szolgáltatási díj f32786 237 481

Hodĺj 139 531 1 l8 53ĺ
Egyéb 0 0

ĺĎśsżesen: sĺzsĺr '. 35ŕí 0i' '.

adatok eI:rbąn

IVIęgnęvęzés
I,

2013 2frI4

Energiakĺ51tség 138 140

osszeseń 138 , t40



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Kiegészítő rnel}éklet a20L4. decembeľ 31-i éves egyszerűsített beszámolóhoz

4.3 l.gélrybevett an}'agielleeĹĺ szolgá|tatások:

A Tĺłľsaság a béľIeti díjak köztitt a hosszú ĺávú béľleti szerződésbol adódó, trĺrgyévet
érintó arányos ktiltséget mutatja ki.

4.4 Eevéb szolgáltatások éĺékę:

4.5 Eladott (közvetített) szolgáItatások értéke:

Az ENEFI Energialratékonysági Nyrt altal szolgáltatott energia koltség előzó
iđőszaki értéke 33l l09 eFt, tárgyévben 313 699 eFt került elszámolásrą amely
tartalmazza a havi szolgáltatási dĺjakat is.

4,6 Egyéb ľáfordítások
ađatok eFt-ban

adatok eFt-ban
| ::. ::.;.,,',.. :.i, 1:.ź :..','

, ,, ,tt ,

'.1...',.t:.:1 ::,
..,','l

BéľIeti díjak r5 653 I5 ó53

Ktinyveł és i, bérszámfej tésí,
könyr'vizscálati díi I 743 6s9

Karbantartási köIÍsée 183 0

Egyéb igénybeveĺt szolg. 5 0

ti|śĺł1

adatok eŕ,t-ban

ĺiľil1tti5111ęnneĺn9''!'9fs' .' ' '.: ' '''' '. '. 
.

Hatósági díjak' illetékek '79 40

Bank költsés 194 216

2561

.:
Ioarűzési adó 821 843

Bírság 0 0

Egyéb 0 t9f
ötśäéséĺ 821 I 035

r0



RFV Józsefuáros Szolgáltató Ktl.
Kiegészíttĺ rnelléklet a2014' decembeľ 3 l -i ér'es egyszeľtisített beszámolóhoz

4.7 Pénzriqvimiívelętekbevételei:

4.8 Pénzügyi múveletęk ráfoľđításai:

Rendkír'tili tételek

A Társaság a tar,alyi évben a renđkívĹili ráfoľdítások között 9 3l2 eFt-ot mutatott ki,
meĺy a csödelejárás során a hítelezői megállapodásban ťogla|taknak megfelelően
slengedett kĺjĺrtelések konyv szeľinti éľtékét tarta|mazta,
Ezze| szenben 20l4-beĺr nern volt rendkívtili tétel.

Adóz,as előtti ęľedmény: l l 352 eFt

łĺ

ądatok efit-barl
'' ' :, :' : i

i
,,,,üti,,:,r,

Pénzintézettől kapoťt kamat
7Bf 136

ENEFI Energiahatékonysági Nyľt-tő| -iáró
kamat 3 401 r9l

E.Staľ Esco Kf,-tőłjáró kamat
3',72i 0

E-Star Management Zrt-tol jáĺa kamat
759 0

ogśzsse.g s ó69' ...3ĺ27

adatok eFt-ban

ENtFl Energiďlatékonysági Nyrt-nek
fizetendő kamat 10 ó06 2 553

E-Sĺar Esco Kft.nek fizetendô kamat
89 0

Bank kamat
0 0

Osseesen ,
. i0 oĺs



RFV Józsefizáros Szolsáltató Kft.

- 
Kiegészítő melléklet a.20l4. đecembęr 31-i évęs egyqąeĺtĺsített beszámolóhŁz.

5 l!Íéľlegen kíviiti tételek

2014.ben mérlegen kívüli tétęlek nem voltak a Táľsaság életébęn.

C. Táiékoztpŕóieueeĺĺkiegészítósek

A Taľsaság átlagos statisztikai létszáma a tárgyévben nu|la fő volt'
Az iigyl'ezetők és FB tagok táľgyévi nregbízási d.łanak és járulékainak ősszegét az
alábbi táb|a tarta|mazza:

adaĺok eFt-ban

Társaság ügyvezetői részéľe a targyévben előleget és kölcsĺint nem folyósított.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket a L'sz.
me}}ékletbęn mutaduk be'

A cég veszélyes hullađékkal nem rendelkezik.

Kutatás és kísér]eti fejlesztési kĺiltség a tárgyévben nem rneľült fel.

Tiľsaságunk ťejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott.

F'ordulónap utani jelelrtős esemény a kiegészíto melléklet A. pontjában ľészletęzett
eseménveken tťrl nem tĺjľtént'

2013
Usvvezetók és FB taqok meqbízási điia ĺ 009 t 399
Bériárulékok 287 391

i.:::::.:,'.1

ĺ2



RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft'
KisgészítĺÍ melléklet a2014. decembeľ 31-i éves egyszenĺsített bęszámolóhoz

D' lVlutatĺószánrok

Vagyoni helyzethez kapcso|ódó mutatĺôk 2013 20L4

Tókeeľősség
Saját tőke A,7fVo 3,680/0
osszes forĺás

EIadósodás alakulása
Idesen tőke

Saját és idegen tclke

B efektetętt eszktĺzclk aránya
Befektetettt
eszközök 49,48Yo 49,96o/CI

osszes eszkĺiz

Fclľgóeszközcik aľálrya
Forgóeszközök
r--;1 10,6'10/0 l4,55Yo
usszes eszKoz

Pénziigyi helyzetľe vonatkozĺĺ mutatók: 2013 2014

Likviditási gyorsráta

Likvid
pénzęszközök
Rĺiviđ lejáratú 

0,l 0,i 1

kötelezettségek

I-ikviditási mutaĺi I'
Forgóeszkĺĺzök
Rövid lejáratú 0,37 0.56
kötelezettsések

Jiivedc|mezőségi mutatók 2013 2014

Uzeľni tevékenység

Aľber'étęl-aráuyos j övede Inlezőség
netto

3,Zgyo 3,81%

árbevétele

Đszközarányos jövedeImezőség
Adozás előtti
eľedmény O,?1o/o 2'90o/o

Eszközök ősszesen

l3



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Kíegészítő melléklet a2014. decembeĺ 31-i évęs egyszenisített beszámolóhoz

Táľsaságunk kön1veiben a vagyonkęze|t eszközök miatt a befektetett eszkcizĺik magas
r észar ělĺlý képvi sel nek'

A ťorgieszköziĺk taľtisan neln érik el a rövid lejarafu kötelezettségek éľtékét.
Tevékenységĺ.ink fbnntaĺtása j ellemzoen kiĺl ső ľorĺásbo l kerĺi l fi nans zír ozásr a.

Budapest, 201 5. március l 6.

Soós Csaba
tigyvezetťí

ĘřV -j*ľg*ťváľ*s $x*łgäitnt* Kft
1134 BudaB*st, Kiaoka u' 11' 2' em'

Áci*sźam: 14Ü0$222-?Ą1
ąmĺ<si.gi: i 2ü$1ilÜü-0Ü1 55357-*01ÜÜÔÜ1

l4



RFV Jozsefr'aros Szolgáltató Kft.
Kiegészíti melléklet a f0|4. dęcembeľ 31-i éves egyszenisített beszámolihoz

|. sz. mel|ék|et

BEFEKTETETT F;szlŕ.,:azox ÉnľnxÉNEK ÉvEs vÁlľozÁs,t

,{dĺtok ezet Fl-ba

ľírg.ľĺ tłzkłizłi}
|ngĺtlłnok ót

vag.}oni érlékĺĺ M ĺĺszä ki
bc rt ndczcse l

Dgyób
be re nde zć.selĺ

Te nyé srállatok
Beľuháaósok'

f*lújítÁsok

'ľÉryy.i 
c szilöztik

öśs?ł!icn

&nlÍtó érték
ĺviró óŕćk 247 247 ?ti
{ktit,lĺliás

!Ý.3vekedés 6 33t l2 65ĺ

Csłlkkenćs 6 jfÍ 6 3fl
ĄklIvaas

Zjłni éřtćk 254 04: 0 254 04r

rtékcsłik kenós
!{vitó érrók (l 49 z0Ą 49 ?01

Ýiír'ekcdćs 0 
'ĺl: 9 202

]sökkenés 0

tsoro1ĺs

ziní érĺék 58 {0( 58 40t

erven fcliili ćcs
\iviÍó értéł
ÝĹil.ekedés

]sijkkenés

{ĺsorolás

Łĺťó érték
,lettí értók
\łvĺtó nefłó éľtćk t98 5t 198 5r
líní ne ŕtó óľtćk |95 6dĺ( l9'ś ód{

l5



RFV Józsefváros Szolgáltató Kft.
Kisgészíto mellék|et a2014. december 3l.i éves egyszenĺsített beszámolóhoz

2 sz. melléklet

Táľsasági adó megállłpításáłłáů figyelembe vett módosÍtó tételek

adątok eIłt-ban
Adôzás ełöttieredmény r1 3s2

,{dĺi aI ap nijv e I ťí t ět e Ie k 10 128
Számviteli töruénv szęrint ęlszámolt értékcsökkenés 9 fa?
IC kölcsönök saját toke háľoĺnszoľosát nlegha|adó
összegre jutó kamat rész

11Á

Előző éveket éľintő ľáfordítás l92

Ádĺjal ap c's okke n ćí l é l e I e k 3s 980

Ađótorvény szerint elszámo}t éĺtékcsĺjkkęnés 35 980
Bírság 0
EIćízĺi é,ĺ' athozott veszteség 0

Adóalap -14 499

Számított táľsasági adrí 0

Ádózott eredmény 11 352

A jör,edelem milrimum alapri ka|kulációtól eltekintŕink válla]va a nyilatkozattételi
k<ĺtelezettséget'

ló





RFV Józsefváros Kft.
Üzleti terv 2o15

140Q9?22-3530-l 13-01

Statisztikai szĺĺmjel

0ĺ -09-8845 1 5

Az uzĺeti év méĺlegfordulónapja:

RĘV Józspfváros SzolgĺIta(ó Kft.
EGYSZERUSÍTETT ľvns BESzÁMoĺ,o ľvĺÉRĺ,ľcn

Eszközök (*ktívák)

2Ü15. decelnber 3l

a vállalkozĺs vezetője (képviselője)

ĺi:V J*ľsefváľ*s *ĺľ*ĺgi*ĺt*ĺ* i{ii
; ĺ34 fiudapest' Kĺ6pkä u. ii. 2* eľn.

Äĺószĺĺł"r: 1 400$22Ž-2-4 1

Ra:ł <:.57. 1 ?5í] íD08'cc 1 55:57"Üsi 0ÜÜ*.ĺ

Budapest, 20l4. decembeľ 12.

Adatok ęFt-ban

Sor-
szźm A tétel megnevezése 2015.r2.3L.

a b
I A. Befektetett eszkłĺzök í02. + 10^ + l8. sor) l8ó 000
,, I. IMMATERIALIS JAVÁK í03. .09. sorok) C

J lmmateriális iavak értékhelvesbítése
+ U. TARGYIESZKOZOK (11. -1'7. sorok) 1 8ó 000

5 ]'árwi eszközĺik éĺékhelyesbítése
6 IĺI. BEFEKTETETT PENZUGYI EsZKoZoK (19. - 25. sorok) 0

7 Befektetett oénzücvi eszköztik éľtékhelvesbítése

I B' Foľsóeszkiĺztik 127 , + 34. + 40' + 45' sor} ó2 500

9 I. KESZLETEK (28' - 33. soľok) 0

10 ĺI. KOVETELESEK $5,.39. soľok) 52 000

l1 III. ERTEKPAPIROK Ul. - 44. sorok) 0

12 IV. PENZESZKOZO.K G6. . 47. sorok) r0 500

t3 C. Aktív időbeli elhatáro|ások í49. . 5l. soľok) 150 000

14 EsZKozOK íAKTiVAK) ossZEsEN í0l. + 2ó. + 48. sor) 398 500



RFV Józsefváros Kft.
Üz|eti terv 2015

L4AA92f2-3530-1 1 3-01

Statisztikai számjel

01 -09-8845 I 5

Az uz|eti év mérlegfordulónapja:

RFV Józsefváros Szolgá|fató Kft.
EGYSZERUSÍTETT Évps BESz1i'l}ĺoLó ľĺÉnlncľ

Foľľások (passzívák)

2015. december 3l

a vá}lalkozás vez.etőj e (képviselője)

ľłľV Joľs*tväľĐ$ $äÔls*ÍłaÍ* *{ä
11s4 Budapest, Kiapka *" 11.2. ęľl.l

Ad*tszám: 14Üü$222.2.4J
Banksz.sz: i ŽÜ01*Ü.ą.*ľl1'Ę ť, 

:1g,7 'x{ji łij{\!},.I

Budapest, 2014. decembeľ l2,

Adatok eFt-ban

Soľ-
szám

A tétel megnevezríse 2014.L2.31.

a b

15 D. SaiáÍ tőke (54'+56 .+57,+58.+59'+60.+6 l. sor} 25 418
l6 l. JEGYZET.ľ ToKE 3 000

1I tI' JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZE.TET"ľ ToKE (-) n

I8 III, TOKETARTALEK 0

t9 IV. EREDMENYTARTALEK r0 00c

20 V. ĹEKoToTT TARTALEK I

21 VI. ERTEKELESI TARTALEK c

?f VTI. MERI,EG SZERINTI EREDMENY r2 418

f) E. Céltaľta|ókok (ó3' - 65. sorok) 0

24 F. Kötelezettsések (67.+7 1'+80.soľ) 347 582
25 I. HATRÁ.SOROLI. KOTELEZETTSEGEK (68...t 0' soľok) 0

26 Iĺ. HoSszU tEJARATU KOTELEZETTSEGEK {,72.-79. soľok) 231 082

z7 IIi' ROVJD LEJARÁTU KOTELEZETTSEGEK (8l. és 83..89. sorok) r 16 50{

28 G. Passzív iđôbeli elhatáľolások 25 50{

94. FoRRASoK ľÁSszivÁrc oSSZESEN (53.+62.+66.+90. soľ) 398 50{



RfV Józsefváros Kft.
Üz|eti terv 2015

Áaa92f2-3530.1 ĺ 3.0I
Statĺszĺikai szimjel

01-09-8845 r 5

RFV Jĺízsefváros Szo|gáltató Kft.
EGr,szJR|,!sÍr.D.|.T EvEs Bľ;szÁ[ĺOl'o ERĘDI.ĺÉNYI( IM |.;TATÁSA

(.'Ą'' 1.ipusú összkiiltség e|járássa|)

2()I5. deccĺnber3l

adetok E Ft-ban

a vá|la|koz;ís vezetője (képvíse|ője)

tFV "íoľs*ťveí*$ $a*lsnĺĺat* Kľ;
1134 8ĺ;dapest. Kĺapka u.11'2' ĺ'ł,:

Ádoszá'.ĺl ; 1 ĄĐĐÜ2f2-2-,ą ź

B*'rksy'sz:,í ?$c1 ł08-łł1 ri*535'"'łil i i)nľJ.l4

Budap*t. 20i 4. dclcclnbcľ 12.

Tétcl-
szÁm A ÍéÍeI nregntvczŕse 20rs.12.31

b
T. Ertékesítés nettĺí árbevéÍcle {0 l'+02.) 365 S0{
u. Ąktivált ssjđt IctiqsÍtmónyck óĺétte ( + 03'+o4')
ilL qgŁéb bcvćtelek
tv. Anyagiel|egÜ 4 ĺorđí.á$ok (05.+0ó.+07,+08.+09.) 339 s0{v. SzemćIyi je|legü rá ľorĺ!íĺáso* ( l 0'+ l I.+ l2.) I E0(
vI. Eľtékcsökkenesi leírás 9 50{lvľ. Egyéb ráfoľdítások
A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE{I.żil.+ĺI|.-lv'.v'.V|.-V[J r4 20(

VIII. Pénziig}'i mĺivé|eĺe} ber,ótc|ci ( l3.+t4.+ t 5.+l ó.+ l 

'J
s0{

DĹ Pénziigyi miiľe|etek ľáforđĺtísri (l8.+l9.+20+2 t 2 00(
B. PENZ{ IG}'I lltuvELETEK ER|iDlt|ÉNYE ( vill.-lx} t 500c, szoK^sos YÁLLALI(oZĄS| EREDN{ÉNY (+AÉB.) t2,701
x. RenđkÍviiIi beYótelck
xt. Rendkivĺi|i ráfordítások

0
D. RENĐÍilvUL| EREDMÉNY (x..x|.)
E. tDozÁs EI.oTTĺ ERED j}lÍ:NY (*c.+D. l 12 701

XII. {dóíizeĺési köte|czcttség
F. ADozoTT EREDMENY í+E..xlt.) IZ 4IAG. I łĺEnĺnc sznnmn ľnroľĺĘľł: (+ŕ' i żffi t2 418





J., *ÉLaôb0ch

Rimán Edina ĺegyzoÚrhölgy ľészére

Buĺlapest Józsefv'árosi onkormányzat

Tisztelt I egyzó Úľhĺilgy!

A nemzeti vagyonľóI szóló 20l 1. éví CXCVI. tĺĺľvény ľendelkezései szerint a nemzeti vagyon
hasznosítója beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teľheli.

Bár konkĺét instrukciót a beszámoló foľmai és tartalmi követęlnrényeivel kapcsolatban nem
tarta|maz sem a jogszabály' seru az önkoľmźnyzat ľészéről nenr kaptunk ezúton adunk
tájékoztatást a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök ĺíllapotáról hivatkozással a
Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatafuóI szóló 20ll. évi CLXXXIX. tĺirvény 109. $.ľa,
valamint a249/2000. (XII.24.) számú Koľrnány renđęletben megfogalmazottakla.

Természetesen sziikség esetén készek vagytrnk jelen anyagunkat a kéľt tartalom és közölt
formátum szeľint átdol gozni

A vagyorrkezelésbe r'ett eszközök leltár szerint az aláhblak:

ĺŐzsnrvÁRosl oľxonmÁľvza,ľ ľŰľosr RENDszER
LELTÁRoszEsĺTo

Ssz.
lntézmény

megńevezěse

Kazán Konľektor YízmelegÍtő
Railiátor tESZ.EREJ,T

BEREND.ĐZEs

TIPUS./MENNYISEG
Meg4el'eĺÉs

M.tlny

ídb)

Trpus

Menny.

(db)
Típus

Ňíehilý

(db)
Tipus

ilĺłlly.
'.:...

(db)

qntoľla5
tęgos
(d!)

!ęlĄsz
l.4got

'(db)

Lęrnez.

(.rb)

csö

( db)

Egyéb

(db )

Öšsż;

.('äp)

I

Biilcsöde

1082
Budapest,

Nagytemplom
u.3.

48 48

f.

Csa|ádsegítő
Szolgálat
Kiĺzpont

l08l Bp.,
Népszínház

n 1')

12 22 ) 39



J.

TÁTIKA
Oroda
1088

Budapest

Rá'kóczi u.
15.

.17 )l

Józsefyáľosi
Csa|ádsegítő

Szolgá|at
l{épkonyha

l08l Bp.,
Magdolna u.

43.

5.

Józsefvárosi
Egészségügyi

Szo|gálat

1084
Buĺlapest,
ŕĺurőra22-

28.

t3l n 59 t7 211

6.

Józsefvárosi
Egészsógügyĺ

Szo|gálat

Budapest.
Koranyi

8ó I 8"1

Ezüstfenyő
Gonĺlozóház

Lapostetős
épület 1087
Budapest

Kerepesi út
29ĺa

GB-
R-
280

4,2
I

ł8 I4 6 2A

8.

Jrizsefvárosi
Szociá|is

Intézmények
Gazd.

Hivatala

1089, Bp.,
Kôris u. 35.

PEG J 29 2 I 39



9.

Józsefváľosi
GyeľmekjóIéti

Sľ.o|gálati
Atmeneti
Otthon

1082, Bp.,
Szentkirályi u.

t{

FEG C
36

ĺ f0 20

10.

Hoľánszky úti
BtiIcsłide

I 085
Budapest,

Horánszky
u.21.

56 J I ó8

il

Mátyás Klub
szenvedé|y

betegek

1084, Bp.,
Mátyás tér l2'

6 Á

12.

Naprafoľgó
Idősek K|ubja

i 089,
Budapest,

Delej u. 34.

SAUNTER
DUVÁL
sD-40

t6 J l9

t1lJ.

oszĺkék
Idősek

Otthona

1082,
Budapest,

Baross u. 109.

I l0 /l I5

14.

řolgáľmesteľĺ
Hivatal

I082
Budapest,

Baľoss u, ó3.
6',1.

t9 290 2 31r



I5.

Pľáter Ěnek.
zeae

Tagozatos
A|ta|ános

Iskola

1082 Bp.
Pľáteľ u. 15.

I 253 5 2 5 265

16.

Rcménysugáľ
Idősek

KIubja

1084 Bp.
Mátyás tér 4.

ll 6 l1

|ąI t-

..... Szo|gálat
1084 Bp.

Déľi Miksa u.
J.

FÉG
c12 L l.ł l3

t8.

Víg otthon
Idősek
Klubja

I 084
Budapest,

Vĺgu' l8'

I IJ 9 22

t9.

Csobánc
ovođa
1089

Budapest,

Csobánc u' 5'

35 2 38

20.

Lakatos
Menyhért
Álta|ános
[sko|a és

Gimnázium

r086
Budapest,

Bauer u. 6-8.

l5l l{?



atLI

Hétszínvirág

Napközi
Otthonos
Ovoda

l08l
Budapest,
Kun u.3.

40 ) na

?2.

Đeák Diák
ÁItalános

Iskola

1081 Bp.
II'János Pál
pápa tér 4.

146 2 148

f)-

Józsefváľosĺ
Zeneiskola

r 082
Budapest,
Nap u. 33.

48 48

Katica
Biilcsőde és

Napktizi
otÍhonos
óvoĺta

1089 Bp.
Vajda Péter

u. 35-37.

149 !t t76

25.

Kincskereső

Napközi
Otthonos
lvoda

I089 Bp.
Bláthy ottó

u. 35.

l0 Á1

26.

Koszoľú
Napközi
Otthonos

Tvoĺta

1086 Bp.
Koszoru u.

l4-16.

t5 t3 4 1 JJ



77.

Napsugár
Napközi
Otthonos

Tvoda

1084
Budapest,

Dankó u. 3l,

20 8 I 29

28.

Németh
Lász|ćl

Angol-
Testnevelés

!agozatos
A|taIános

Iskola

1084 Bp.
Németh u.

I .+.

r87 1Ą ? 213

29.

PiÍypang
Napktizi
Otthonos

óvoda

1087 Bp.
Százados u.

l4'

J JJ 2 6l

30.

MoInár
Feľenc

Általános
Iskola

1085 Bp.
Somogyi

Béła u. 9.l5.

356 l8 to 22 425

31.

Százszorszép
Napközi

Otthonos
óvoda

I 086
Budapest,l
Szüz u' 4.

38 JZ 3 73

32.

Szivárvány
lvoda

I 083
Budapest,

Szigony u.
t8.

38 38



JJ.

Tolnai utcai
Napkłĺzĺ

Otthonos
óvoda

1084 Bp.
Tolnai Lajos

u. 7-9-

)t 4 41

J{,

Vajda Péter
Enek-zene

Testneľelés
Tagozatos

Álta|ános
Iskola

1089 Bp.
Vajda Péter u.

25-31.

JOJ i66

i:.

Cik|ámen
tdősek

Otthona

1081 Bp.
tI.János Pál
pápa ter l7.

t8 5 23

36.

PoIgáľmesteri
Hivatal

Szociá}is
osztály

Bp. Vlll.
Baross u. ó6.

68.

FÉG C36

39 39FÉG C12

Polgármesteri
Hivatal

okrnányiľoda

Bp. VIll.
Baross u. 59.

Termomax

FÉG C14

I

I 13 t7



Vagyonkezęlésbe vett eszközökĺjn a kisebbségi tulajdonos ENEFI Eneľgiahatékonysági Nyľt.
ó 328 073 Ft (nettrí) összéľtékű éľtéknövelő beľuhfuast hajtom végre 2014.ban az alábbi
bontásban. Ez az összeg teljesíti a szerzödéses kĺite|ezettséget.

Meonevezés (lntézménv)
Bekerüĺésiktg,
(Ft) Áľa(rt) tsszesen(Ft)

Okmánviroda ł<azána|katrész csere 39 600 10 692 54292
Lakatos ĺskoĺa radsze|eocsere 4 700 1 269 5 969
Csőszakasz csere a Tolnai Tvodában 76 175 20 567 96742
EzÜstfenyő 2 db radĺátor, összes
szelepcsere 266 784 72 032 338 816
Kazánok cseĘe Nagytemplom utcai
btIcsődében 5 005 728 1 351 547 6 357 275
Pedagrgiai Szakszo|gá|at osszes ľadiátor
sze|ep cseréĺe 278 719 75254 353 973
Fűtésivezeték csere Vaida P. 35-ben 115 423 JI to+ 146 587

6 db radĺátorcsere oo|oármesteri hĺvata|ban 234 547 63 328 297 875
14 db |égte|enítő csere Práter tornateremben 306 397 82727 389 124
2014. összesen: 6 328 07s 1 708 580 I 036 653

A Tárgyi eszközön elszánrolt éľtékcscikkenési leíľással kapcsolatban az 1.számú mellékletként
csatoljuk a 20 t 4 -as szarrrításokat.

Tisztelettel:

Budapest, 20 l 5.május l 3.

RFV Józsęfuáros Kft'
Soós Csaba

Ügyvezetó igazgatő



BE. Kii wsreÍinti ćrték 01
Értékcs kkenés ki]nyv: SZWV
RFV.lÓz'seÍvárc,s KÍt,

GoPoľt iisszesen: BE kÖnyvelésĺ csoport

804-0000s

szäm

804-O0006

804-00007

804-00008

BM-00009
804-00010

BôIcsőde 1082 Budaoest. Nawte

804-00011

cik|ámen Idöśek otthÔnä

B04-O0012

csa|ádseŔĺtő szo|q. KÖzoont 10

804-00013

Megnevezés

804-0001d

csobänc ovoda

B04-00015

Deák Diák (vo|t Jőkai MÓr Ált.

804-00016

1rdélvi Á|ta|ános IskoIa

ErteImi FoĺIVatékos NaDk 2i ott

804-00017

!zi]stfenvó GondozÓház

BÓ4.ooo18

HétszínviÍáP íKun utca}

804-00019

Horánszkv ti B Icsŕide

804-00020

|Ózsefváíosi ERé5z5éP0PV| 5zo|

r04-00021

JÓzsefvárosi EŔészséPÚŔvi 52oI

r04-00022

Bruttő Érték

JT2sefvárosi GVermekil|éti szo

804-00023

804-00025

Ilzsefuárosí Rrma szo|gálat
|Ózsefvárosi słociális lntézmé

r04-00026

Jőzsefvárosi 2enetsko|a

I 542 829

804-00027

Katica Bijlcscide és Tvoda ÍVaId

804-00028

1 ĄĄą77F,

Kincskereső {Bláthv U.l

804-00029

Halmozott tCS
13.12.31

f 4)) uoz

804-00030

KoszoÍÚ NapkČiziotthonos ovoda

2 24Ą 7Ą4

15 691 499

Máwá5 KIub szenvedélv beteEek

304-00031

8 965 445

NaoraĺoíPo ldÖsek KIubia 1089

804-00032
804-00033

NaosuPáľ NaDk ziotthonos ovodä

1 987 280

-718 031

804*00c34

Németh Lászlô

3 335 675

-286 14(

804"00035

orczv t (vo|t Deák Diák )

2 45Ąa75

.587 08ĺ

Őszikék Idósek otthona 1082

804-00036

2014. évi Écs

ą 7oo o79

.áąq 11.

75057 94')

PitvDans Naokozi Otthonos lvoc

804-00037

-3 848 7

LZ 851 746

PoIEármesteri HiVatá|

.1"732aĄ

L2269L7

804-00039

'olgármesteri Hĺvatal

.384 09i

J:

-150 251

804-00040

)oIgármester| HiVata| (szoc.os

767 89f

.67q ą6|

Práter ének.zene Á|ta|ános Isk

2 427087

104-00041

-46 991

HaImorott Ěcs
L4,72.3L

474 46C

-133 48!

804-00043

leménvsusár IdŐsek K|ubia

-1 Ón.9 
^^(

3 214 05C

11 871 92!

804-00044

50mopvĺ Béla Utca

-L7327

.68zAĄ
-710 688

Osszesen

Százsrorszéo Naokiizi otthonos

-2 555 621

4 099 875

Bo

SfiváruánV Övoda íSzisonv u.)

1 q'-R 
'łąŕ1

l6q Á16

-23S 607

zr

(okmánvi

Tátika ovoda 108B Bo. RákÓćzi

-878 286

-59 651

3s0 69(

-149 29C

Tolnai utcai NaDkiizi Otthonos

-123 206

1ffr834

-333 131

]'' szám mel|ékIet

2014-es elsrámoĺás

-487 rgt

K Ąŕv szerinti
érték 14.12.31

Vaĺda Péter ének.Ženeĺ áltaIán

1 821 313

-720 57)

"736A1

13 315 92!

.6R1 7ąq

^r70s77

VíR otthon ldŐsek K|ubia

-) )ą7 ą)ą,

-5nf \7(
.4 559 423

-818 483

7 761"221

-2 001 660

-906 692

-404774

2 526 398

-37f792

7 013 62t

4437

7 664 sĄr

-38 952

20 660 25Í

-o/ /ěb

1 110 64:

-/51 5by

.21 ącÔ

-)ąn 'ą.

l.390 391

-s48 747

48

2 534 48:

-77 a6t

-L 179017

-360 153

Leíľási ku|cs %

^111 
^^ŕ

2 697 65:

-2 S7S 681

r 747 L6!

-2 551 209

17 2ą7 788

77 r3f17(

.Ą06776

-1 390 875

-2 960 395

-772 68r

6 953 785

25 659 845

-578 S0:

993 64C

-7 566 971

-tt4 5)5

1 S43 532

-57 889

6 031 562

2 s83 106

424436t

-L726Ąc

t 90672ź

-555 064

2 841 016

40762

.)Ŕą )^A

3 521 06t

667

-7926A5

3 029 996

-59 303

-s69 81(

.26ąĄ o99

12 516 738

-431 459

47Ą687o

"3 383 68r

6.67

-1 079 373

27 350 803

.))Rq)Ą

9 891

-192 041

-1 ąR ątl

-5 044 157

-430 681

I9L3 Ą44
154 04S 820

>>4 5>/

-337 009

351

-7 259 481

-78 311

)9) t)z

-695 544

1 856 017

-)7F. q9)

-t6q 7<r

2 /t2r36í

6,67

-54 829

-419 456

'3 007 140

-578 48(

6,61

9227 a3Ĺ

.'q6 ą1.ĺ

-1 519 799

.561 76!

-5 8oO 9S!

3 020 s02
r 498145

-815 157

-29 821

-1 903 983

-ąqn R^l

.49 2o4 58Í

-ROO ?7n

-4 943 913

ll L 3ó5

-f4s 77

942842

-108 012

-5f.t u5)

I 401 857
10 308 789

6,6;

-666 127

-9f 747

-3 945 453

-223 6f(

o.o/

5 541 423

-1 039 51:

1 711 241

-fz\ 462
-5 444 37?

s 109 645

-9 201 554

-80 45(

-1 505 254

15 716 345

6.6t

I 066 356

-677 767

I U-1t 551

-ôI L z33

13 302 335

-780 511
-6 840 Sot

777 778
19 8r.5 468

-s8 406 134

6.67

47L37!

6,6'1

4 526 30r

2 t63 2ą9

6 ŕi7

2 358 763

3 966 259

6El

20 510 296

b_b /

! ą4z 1'z9

L95 639 686

6.67

6,6'1

6,6)





RFV Józsefráros Szolgáltató Kft'
14009222-3530-t13-01
Statisaikai sámjel
01-09-884s15

Cégsegyzék szÁma

A MÉRLEG Eszközök (aktĺvák)
2014.12.31 adatok E Ft-ban

Sor.szám A tétel megnevezése 2073.12.31

Eliiai
évek

módosít
ásai

2014.12.31.

b d e

I |. Befektetett eszkőzök(02. + I0. + 1 8. sor) zll 9f( 195 64(

f IMMA-TERIALIS JAVAK í03. - 09. sorok.l

3 Immateriális i avak értékhelvesbítése

4 II. TARGYI ESzKozoK íl l. - l7. sorok) 198 5t3 tgs 641

5 Tárgyi eszköztik értékhelyesbítése

6 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK ( 19. - 25. sorok) 13 40i
7 Befektetett oénzĺievi eszkÖzök értékhe|vesbítése

8 B. Forgóeszközłik (27. + 34. + 40. + 45. sor) 45 692 56 96(

I. KESZLETEK (28. - 33. sorok)
10 tI. KÖVETELESEK (35' - 39. sorok) 33 422 45 6s8

III. ERTEKPAPIROK í41. .44. sorok) 0

t2 IV. PENZESZKOZOK (46. - 47. sorok) t2f7( ĺ| 302

l3 Aktív időbeli elhatáro|ások í49. - 5l. soľok) 170 64{ t38972

Keltezés: Budapest,20l5. május

a vállalkozas Yezetője (képviselője)

0

0

195 639 686

0

0

0
n

45 658 330

0

tl30zzz0
738972073

0

0
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JEGYf,ÜKsATYv

anrely kć.tzult

:trBuđapesto*"Í,1',1,1,iľľl.iľ;ľľľĺľ:J'*ľľ'iIľŁT*-steľĺřIivatal
108f Brrłĺapesto l*aľo.ss u. đ3.67. l'/ĺ lŻ. seámú iľodájábaĺl

'ĺtz RF'V Jńzsefĺ'Íľos szolgńltatĺi I#t'
ľeliig..etiĺ B ízofts ń gĺ{lł ak 2. ii l{s*ľöl

Jch:n t'an*ak mellćklet jetenléti ír, szęľilt: ľabi*n Máľŕą F|3 elnök
Trĺth'l.ínęa FB tag
[)ľ' Kecskłłmétí Lászłó FB tag

fuĺcghÍrotĺak: l{F\'' Józsefľáľos K|"t"

KiĺpáI lÝikoleĺta.könyw i zsgálat rtezctĆrje

$'iibĺrin jĺĺ[ĺíľt*
ľt.1eg*yitja az üłđstn iic}r.özli a ľlegielerttekei ćs nlegá}lapí$ĺł. hogy az FtJ niindlráľoln tĺłgia
jelcn rĺan* igy az Fts határo*ĺrtiĺépes.

Fl[biún foIarta
I)ľ" Kecskentćti Lł{sztró li.B tag szcrrrđlyđĺ javasolja jegyzö'kČinyv-hil'n!ęsŕłönek,

'Dľ. Kĺ:cskqmőŕi L.ászlrÍ
,*| ŕ.ĺlgaĺtj a a j cIö iÉst"

5/2{}l5. {\Ĺ18.) sz' ľl} hĺrtiiľozatĺ: (3 ígen 0 neľr 0 taľtózkodás)
i\r" F$ ťlgy dĺĺrrÉ, |'c'gy dľ. KecskenrÉĺi LászIó szxruÉlyeŁ jegyzôktinyv lritęiesÍtőnsk
ĺnegvslasztia'

Fábińn i|,Ilirfa
Á z .alább i rrap i ľendi p oĺitok tlcgĺáľgyal*sĺ{t j avasolj a.

1' FI} {ĺgyľcnđ.iđnek módclsíĺĺiser
?. ĺ\z Rľ\ĺ Józsefľáľłs Kŕt' ér+s bcszÉmo|oján* ci!.ilgĺclása
i. 2Üi5. evi üzĺęti teĺv
4, Ugyvezettii ĺŁImentvćny
5. Egyebek

sl2üIs' (v.ĺü.} sz. F'B lrntáľoĺsl; (3 igen 0 nenr 0 taľtiakoĺlásJ
ľ\e FB ťtgy diint, llogy a:" ĺilés ltapiľcncli polrtjait ĺLt alábbink sľ-*ľint tärgyalja:

1. Iřl3 üg1.ľenĺljénck rnódosítĺĘsa
?. Ąż Ił"}:v.ľńzsefrraľos H,Ít" ŕľes bcszánlolójának elťogadása
3. 20l5:' ćvi iizluti ĺaľtl
4. Felnrentl.ćn,v
5. Eg1,*brk



Í'" Biapirendi puntl FB iipryr*nĺ}jśrĺľlĺ mĺĎdłsítĺĺsrr

F.rłbiĺ[n *[áľfa
Fc}tcszi sz.avaz..ásĺa äf FB tig1tcndj erlek ntó dosítását.

'?/Í0t5. {v.18.} sĺ" FB hatáľozĺt: {3 igłln s ľren:t Đ tĺľtú-ekodás)
.Ąir F.B ťrg.ľ ĺlÜľ[" Irugy, a:ľlÚtiosĺttĺsokkt} *gysđgęs sĺeľkęzetbc tbg}atŁ iig!ľend*t q|ťbgactja.

2- Napircndi pont: Áľ. RÍ'V Jđzstfváros Kft' ivcs lreszńmo|ójánatĺ elfĺg:tĺIĺi*rr

ľńlłińn ĺártĺl
Isrnert*ti megjelerrtekkel' hogy az RF\ľ Jizsefi.ťrľos Kft. jogi kcpvi*elťtje által eloľ.-*tęsell
ľéIeľnćnycećsľe nregkiildott arryĺtg átv.iz^sgáliĺsát kovetiĺen _ nyilr"érnvaló adminis-nľáeÍós hiba
tniatĺ - su-Ĺikség r,o}t az. RFY Józsefuaľos Kft. vłgyonkęza|t csľkĺiz'-eiľe vollatkozó pénztigyi
ĺidatokat ĺaľtalmazó dokunrĺ:nttlrn korrigáIásáľa. iläékouĺatjn a ĺncgiel*lrteket, hogy a táľsaság
s ksn*kcióŁ *lvÉgeztc.

É.ĺĺbińrl Márt,*
Fc|kéľi az RľY Jözsefilliľos Kft' körr3.vĺ;Ízsgálatđnak vezetojćt, hogy ismeľtessc álláspontját a
táľsasäg 20|4' €ĺlľe ł'onatkozó stánlvitelĺ'tňľi'*ny seerinĺi beszĺłrnolójával knpcsolatbalĺ.

}Ĺíspal ľ{tkolcĺtil

Kijcleĺrti, lrog.v a kr\nyt"r.izsgálĺlí j*lentósbcn fog|itltakat toľábbra is ťenntaľtia, eg1.ib
'łjszľevútele ninĺ.s"

ľĺlbiĺÍn L'IĺĘľtĺł
Fe|teszĺ sułrvazásľa az IŁFV Jlzsefu*ľas Kĺi. fÜi4. cĺ're voľatkozń bnszáľĺolnját,

łl/20l^5. (1.'18-} -tz' ľB h*táľĺlzatl ('3 igen Ü nąrr 0 taľtńzJtodás)
Azľ]B ťlgy dtĺnt' hogy tr kön1'vr'izsgá|ói jclcľrtés a|apján az RľV Jĺiasęfvĺirns t(łi' tÜ14' eľľe
vonatk$fó _ számvĺteli tsľv.énľ szgl.inti _ beszámolójńt a taggyi1lĺi.sn+k elťogadäsĺa jalĺasoljt'
anruly. szeľint az- eszközcik ćs tbľľůsok cgyczĺ} ťüosszege 39l 572 * Ft, a ĺrćľlcg szeľinti
eľedľrúnylIi52eFt.

3. Nĺpiľtndi ponfi fĺ}15. ŕľi iiz-Ieti t'tľĺ'

F.,ĺĺbi#n ilĺĺíľta
ľelteszi sz*avauásra .tz RFV .trózsefr,,{ĺos Kĺt. 2Ü15. évi lizleti tęn.ęt.

9/2Ül.5. $':'Is'} sz. }]B ltgtáľgĺatl (3 igen 0 n'elĘ Ü taľtńxkod*s)
ľ\z FB ńgy dcĺrr1,Irogy ae RFV Jizse'ľľłíĺos Kfi. 2Ü15. *yľ* von"ętliozó tizleti tęrvÉt elfogadJĺ.

d. ľ{* pi ľenĺl i p ont; ti5ľeľctrsi fclarcn tľéľ,ł1.

Fíbi:ńn Mĺłrta
Feltsszi szavĺrzásľa az' RFY Jiuscfl.ńľo* ĺ{'.ft' tl.qF/ezetője ä}tal irrdĺtványoĺntt' a ä0I4' Ĺiz.|eti
đvre ĺonut kozó f,clľlc*tr'eny niegať|ására iľ' ŕ n yrĺló kćr*I męt.



1{J/?{15' (v.I8.} sz,| lł{l lr;ttáľłlľ.ĺt: {3 igeĺl 0 ncm il tanózkodás)
.Ąz FB ťĺgy: dont, hogy hozzĺíjáľul Scós Csaba Ĺigyvczcto kćľelmeľł a 2Üĺ4' rjzlęti ćvľc
ĺ'tlrłtkozo fetrnrerrtt-ćny tasgytilÉs álta| tlĺľténl5 megedásához.

F*lłiá.n ilĺńľta
lvĺegáIlapítja' hogy egyćb tćma, kéľdés lrozzjszólás njlrcs így oz iilćst 16.00 ťlrakoľ bezaľja.

Eudłpest, 2ül5. nmjus 1 8. t l
/-l n, i I 1*J'
/ l,,í '.Iĺ*ł'l r l' ń€í.í
ł Lt,1y,Äw,\-ł..'.ł.ŁĄ-) tÁ--
V!"r'r

FB elnĺik

FB ĺag

jcgyzĺĺktiny!'ct lcírta:

il'{etlđklłĺ:
ľB Íniľbł.łlijetentés .ríé.

{ý1,,,'4r'

FB tag
ĺ1
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Ił, F' Y J đzsefv ilľo's Ko ľ| ń to [t lte Ieľőĺ ĺ{tĺií Tá ľ. s*srĺ g

Felii gľclő BizoÍtsrłgának

J*lenťése

a táľ,sa"ság 20l4. ér,ľe vonałkoeÔ seitnrľittli töľvÉny *zcrjilti lĺę-szaľnotĺ:jáľ'ól

"Ą Feliig}ďö ł3iz'.łlĺ{stig ?Ül4' ěvben a lratál5os jogszahĺilyoknak ľnegťľIe|ocn. ügyľcnctr.je És
:nł unkaľ*nelj e irl ĺtp^i an ĺ,ć gł:zte ľn un kĺij á t'

'Ąz FR r*ndęIkczđsÉĺe l-locsatolt ęlötÜľjĚsztések' szĺ|re|i, Íĺĺłsbe]i tájékaztatók fulyanraĺosan
biz:tosĺtottiik a társaság tę'r.ékcnysigének eIlenőruđsÉt* a teitĺtlct ĺb|aďaĺának etrvégzJset"

ľ Feliigyelô Bieotĺsdg.toI5' má'ius 18: narylj.áp m$*tftľĺott iilćsén nicgtaľgyalta cs ?L

kĺĺnywizsgálCIi jľ-leittds alapján eJťogaďta a táľsasr{g 3Ü13.. éľľe vonatkoeo =z.ĺmĺ.íięli t$ľvén1.
szeĺ.ĺtlłi besiĺÉlnolóját' amely szeĺint az esľ*tizĺi!ĺ.ĺłs-foľľłisok cgyezii fi!łisszege ili sĺz e rt' ä
mérleg szcľintj cľeđltlén1' t i 35? e Ft.

Ą feľltitĺĺľ* tekinteĺtc! az FB az RFV Józsefváľľĺs Koľlĺĺto|t ]teleltĺssúgĹi Táľsaság 2Ül4' dľľę
l,ĺlnatko4ł!.- sľárur'itęli łtiľvđny szeľintĺ - hesa,ilľlolój.Ąt a tuggyÍilđsnĺlh.eltbgndáĺia javasotja.

Brtdatrrełt' 2ff14" nrĄius } *.

Tóth Tímęa
FB łag

Fábiĺĺn h.ĺálta
FB elnök

ś# (J*--*-*ff**.--_
Đĺ' KecskenręĺÍ Lásĺtrú

FB tag
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Budapest Főváľos Józsefuáros onkoľmán yzata
1082 Budapest, Baross l,Íca 63-67.

T źrgy: döntés felnentvény tźrgyźhan

Tůszteh Tag!

A RFv Józsefváros Szolgĺĺltató Koľlátolt ľ.elelősségű Táľsaság ügyvezetójeként eljárva az a|ábbi
hatźrozati javaslatot terjesztęm e|ó a soron következő tagg1nĺlésre.

Kérem a tisztelt tagg1nĺlést, hogy az éves beszĺmoló megtárgya|ásáxa| egyidejűleg döntsön az
ügyvezető részére megadható felmentvény tÁĺrgyźban is a csatolt előterjesztésnek megfelelően.

Budapest, 2015. május 14.

Tisztelettel:

Soós Csaba
RFV Józsefuiáros Szolgáltató

Korlátolt Felelősségiĺ Társaság

ügyvezetĺ|je
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RFv Józs efvá ľos Ko ľlátolt Felelőss égtl T árs a sá g

Felü gye |ő Bizotts á gá na k Ü gyľen dj e

Az RFV Józsefuaĺos Korlátolt Felelősségű Taľsaság (a továbbiakban: tarsaság) Felügyelő
Bizottsága (a továbbiakban: FB) avonatkoző jogszabźtlyban foglalt felhatalmazása a|apján az
alábbi ügyrendet alkotj a.

I. A Felügyelőbizottság szewezete

1. Az FB három tagból ál1, amely személyeket a tarsaság alapítő okiratában foglaltak szerint
váIasztja.

2. Az FB elnökét tagjai sorából vźůasztja, amelyről a tagok nyi|t szavazással döntenek.

II. A Felügyelő Bizottság, illetve tagjainak jogai és kĺltelességei

Az FB tagtĄravźiaszthatő és az alapitők á|ta| bármikor indokolás nélkül visszahívható.
Az FB tag a társaságfuataíba, számviteli nyilvantartásaiba, könyveibe betekinthet, avezető
tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kéľhet, a társaság fizetési
számlétját, pénztźlrát, értékpapír- és aruállomźnyéú, valamint szerzőđéseit megvizsgá|hatja
és szakétővel megvizsgáltathatja. A taľsaság e határozati pontba foglalt tájékońatási és
ađatszo|gáltatási k<jtelezettségének, amennyiben lehetséges haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül tesz eleget.

5. Az FB tag a tźrsaság ügyeiro| szerzett éľtesüléseiket iizleti titokként, védett ismeretként
köteles kezelni és megőľizni.

6. Az FB tag jogait és ktjtelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs
helye.
Az FB tagaz FB munkájában személyesen kĺjtelesek részt venni.
Az FB tagjai részt vehetnek a taľsaság döntéshoző szervének ülésén.
Amennyiben az FB elIenőrző tevékenységéhez szakéľtőket kívĺán igénybe venni, az FB erľe
irányuló kérelmét az ugyv ezetés köteles telj esíteni.

III. A Felügyelő Bizottság működése

I0. Az FB évente legalább 1 alkalommal, a jogszabáIybarl meghatźlrozott estekben, illetve
sziikség szerint tart ülést. Az FB tiléseit a Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Józsęfuáľosi
onkoľmrán y zat szék,helyén tartj a.

l|. Az FB ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelöléséve|. Az elnök az FB
tagoknak, valamint egyéb meghívottaknak, érintetteknek a meghívást azll|és előtt legalább
7 nappal ígazolhatő módon megküldi. Indokolt esętben e pontban foglalt hataľidőktől el
lehet térni.

12. Az FB üléseinek összehívását - az ok és a cél megjelölésével _ az FB báľmely tagja
írásban kérheti, amely esetben az elnök 8 napon belül kcjteles intézkedni az FB ülésénęk
harminc napon belüli időpontra ttjrténő tisszehívásaľól. Ha az elntik a kéľelemnek nem tesz
eleget, az FB tag maga jogosult az i|és cjsszęhívásaľa.

13. AzFBhatőĺozatképes, ha mind a harom tagja jelen van.
| 4 . Az F B hattr o zatait a j elenl évők e gy szeru szótöbb s é g év ęI ho zza.
15. Ha bármely FB tag kéri, úgy határozathozata| elótt az e|noktitkos szavazást rendelhet el.
16. Minden FB ülésről jegyzőkonyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét,

idejét, a napirendet és a határozatokat, a szavazás eredményét, számarźnyźi. A
jegyzőkĺinyvet az FB tagok közül vźiasztoÍt tag hitelesíti. A jegyzőkĺinyvben fel kell



ttintetni minden olyan tényt vagy véleméný, amelyet a tagok javasolnak' vagy amelyet a
jelenlévő taĺácskozttsi joggal meghívott jegyzőkönyvbe foglalni kéľ. A jegyzőkonyvet az
ülést kcjvető 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőktinyvet az elnok írja aIá és megktildi
a tagoknak, az ügyvezetőnek, továbbá szükség esetén az alapítóknak és a
konywizsgálónak is.

17. Az FB maga szewezi meg iratkezelését azza|,hogy az FB határozatokat soľszámmal és év
meg| elöléssel kell ellátni és nyilvantartani.

I8. Az FB testiiletként miĺköđik; az egyes ellenőľzési feladatok e|végzésével báľmely tagsát
megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatj atagsai között.

19. Az FB ügyrendjétmaga áIlapítja meg, és ań" atársaság legfőbb szetye hagyja jóvá. Az FB
ügyrendj e elfogadásától kezdve hatályos.

20. Amennyiben a felügyelőbizottsźĺgtagjainak száma a létesítő okiratban, vagy jogszabáIyban
megállapított szám alá csökken) az ügyvezetés az FB rendeltetésszeľű mfüödésének
helyteáIlítása éľdekében kciteles összęhívni a legfőbb szerv tilését,vagy ülés taľtása nélktili
hatáĺozathozata|tkezdeményezni.

Z|.Ha az FB szerint az ugyvezetés tevékenysége jogszabáIyba vagy a létesítő okiratba
ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataiva| vagy egyébként sérti a tĺíľsaság
érdekeit, az FB jogosult tjsszehívni a taggyűlést e kérdés megfárgya|ása és a szfüséges
hattr o zatok me ghozatala érdekéb en.

22. Avezeto tisztségviselő és a könywizsgá|ő az FB ülésén tanácskozási joggal résztvehet, az
FB felhívása esetén avezetó tisztségviselő könywizsgźió azFB tilésén kĺiteles ľészt venni.
Az FB ktjteles napiľendre tÍlzru akönywizsgźĺIő áItalmeglźlĺgyaIásľa javasolt ügyeket.

23. Az éves beszámolóról a taggyĹĺlés azFB írásbeli jelentésének birtokában dönthet

IV. A Feliigyelő Bizottság eln<jke

24, AzFB eln<jke meghívó útjan összehivjaazFB üléseit ésvezętiań''
25. Az FB elnöke a taggylllés, illetve az a|apitő döntéshozó Szerve előtt ismerteti az FB

megźt||apításait a taľsaság mfü<idését érintő kérdésben.
26. Az elnök köteles ĺjsszehívni az FB ülését a könywizsgá|ői jelentés kézhezvéte|éto|

számitott 15 napon belül, illetve ha ezt a kĺinywizsgá|ő az ok megjelölésével kéri. Ez
esetekben a kcinywizsgálót az ülésre - taĺlácskozási joggal - meg kell hívni.

27. Az FB elnöke köteles az igyvezetést, illetvę az a|apítőkat éľtesíteni, amennyiben az FB
tagok szátla3 fó aIá csökken.

28. AzFB elnökét akadá|yoztatása esętén eseti jelleggel megjelölt tag helyettesíti.

V. A Felügyelő Bizottság feladatai

29. Az FB a taggyiílés vagy az a|apitő döntéshozó szerve elé keľĹilő előteľjesĺéseket k<jtelesek

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontjukat a d<jntéshozo szerv ülésén ismeľtetni.

30. Az FB folyamatosan infoľmálódik a taggyu|és által jóvahagyott éves uz|eti terv
teljesítéséről, amelyhez a szi1kséges információkat a társaságngyvezetője biztosítja.

3l'Az FB köteles ellenőrizni a belső infoľmációs, számviteli és pénztigyi ľendet, a társaság
szab źiy zatait é s azo k renđelkezé s einek vé gľehaj tás át.

32. Az FB a számviteli ttlrvény szeľinti beszámolóról írásbeli jelentést készít az a|apitők
számára.

33. A könywizsgá|ő szemé|yére az ügyvezetés az FB egyetéľtésével tesz javaslatot az
alapítónak.



34, Az FB kéľheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítők és a jogi személy szervei źitalhozott
határozat hatályon kívĹil helye zését, ha a határozat jogszabáIysérto vagy a létesítő okiratba
ütközik.

35. A taľsaság képviselete - az a\apító jogséľtő határozata bíľósági feltilvizsgáIata iránt az
igyvezeto által indított perben - azFB feladata.

36. Az FB a taľsaságigyvezetésétől független, tagsaí tevékenységfü sorĺĺn nem utasíthatóak.
37. A tiíĺsaság ügyvezetőjének javas|atára osztalékelőleg fizetéséről a taľsaság legfobb szerve

csak és k'lzar őIag a feliigyel őbi zotts ág j ó v źilagy ása mellett dönthet.

VI. osszefeľhetetlensé ei és kizźlÍási szabálvok

38. Nem lehet FB tagaz,
a) akit búncselekmény elkĺjvetése miatt jogerősen szabadságvesztés btintetésre ítéltek,

arnígabtintetett előélethez fr:zóđó hátrányos ktivetkezmények alólnem mentestilt.
b) akit e fogla|kozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely fog|a|kozźlstól jogerős

bíľói ítélettel eltiltottak, az e|ti\tźshatáIya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy FB tagja nem lehet.

c) akit eltiltottak a FB tagsági tevékenység1ől az eltiltźst kimondó határozatbarl
megszabott időtartamig nem lehet FB tag.

39. Az FB tagja nem lehet a tiíľsaság munkavállalója.
40. Az FB taggá megvá|asztott személy az tĄ tisztsége elfogadásátőI szźtmitott tizenót napon

beltil azokat a gazdasági tĺĺľsaságokat, amelyeknél mar FB tag, írásban tźljékońatru köteles.
41. Nemlehet FB tag, aki vagy akinekahozzźúartozőja a táľsaság vezető tisztségviselője.
42. Nem lehet állandó kĺinyvvizsgáló a tarsaság FB tagja és e személyekhozzźfiartozőja.

VII. Felelősségi szabály

43. Az FB tagok az ellenĺĺrzési ktitelezettségiik elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a tarsaságnak okozott karokéľt a szerződésszegéssel okozott karéľt való
felel ő s sé g szab źlly ai szeľint fe lelnek a tár sasággal szemben.

VIII. A Feltigyelő -bizottsági tagság me gszűnése

44. Megszíjnik az FB tag megbízatása
a) hatttr ozott iđej ű megb ízatás e setén a megbízás időtaľtaman ak |ejźńźx aI;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltételbekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) azFB tagha|źiával vagy jogutód nélküli megszúnésével;

Đ azFB tag cselekvőképességének a tevékenysége e||átásźůloz szĹikséges körben
történő korIáto zásźw a| ;

g) azFB tagga| szembeni kizarő vagy cisszeferhetetlenségi ok bekĺjvetkeztével.
45. Az a|apitő a tiíľsaság FB tagjait bármikor, indokolás nélkiil visszahívhatják.
46. Az FB tag lemonđó nyilatkozatźń a tźlrsaság tigyvezetojéhez intézi. Ha a társaság

mrĺkĺidőképessége ezt megkíváĺrja, a lemondás az új FB tag kijelölésével vagy
megvźiasztźsźlval, ennek hianyában legkésőbb a bejelentéstől sziímított hatvanadik napon
válik hatálvossá.



VIII. Egyéb ľendelkezések

47. AFB tigyrendjétazFB fogadjael és ataggyiĺlés hagyjajővá.
4 8 . FB ta g j o gvi sz ony ár a a me gbízási szerző dé sre vonatko ző szab źlIy ok az ir ány adó ak.

Készítette: dr. KecskemétíLász|ő FB tag

Elfogadva az RFV Józsefuaľos Kft. Felügyelő Bizottságanak 2015. január 07. napjarl
megtartott iilésén meghozott 3 1201 5 . (0 1 . 07.) szźĺrĺÚ hatźrozatáva|.

Jóvahagyv a a tźrsaság taggýlésének . . . /20 I 5 . (. . . ) szrímú batźrozatáv a|.

2015. iaĺuźlr 07.

Fábián }vf.árta

ęlncjk


