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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a 45120|5. (II.19.) szźlm,űbatfuozatában döntést hozott aĺľól, hogy a Kisfalu
Józsefuĺĺľosi VagyongazdćĺIkodő Kft. 2015. július 1. napjától zértkörurésnĺénfiźrsasággá alakul át.
A Képviselő.testĹilet a 99120|5, (IV.16.) szálmű hatarczatźban döntött arľól, hogy a taľsaság neve
20| 5 . július 1 . napj ától Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt,
A Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt elkészítette a20|5.07.01. és 2015.L2.3t. közĺitti időszak-
ľa vonatkoző éves beszámolójźt. Aszátmvitęlről szóló 2000. évi C. töľvény a|apjan a beszámoló
tarta|mazza a mérleget, az etedménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, Ílzletijelentést, vďamint a
kĺinywizsgálói j elentést.

Az éves besziĺmoló az e|ozo évi (20t4) adatokkď csak részben összehasonlítható, meľt a Jőzsęfvá.
rosi Gazdálkodási Központ Zrt. 20|5,07.01. napjával alakult át, a forgalmi adatok tehát fél évre
vonatkoznak.

Mérlegadatok:
A befekÍetett eszközök, ezen belül atargyi eszközök éľtéke ęmelkedett, ennek oka, hogy néhany
számítástechnikai eszköz keriilt beszeľzésre az elavl|t eszkĺjzök helyett, a hivatali takaľítás éltvéte-
|éhezbeszereztiink néhĺíny takarítóeszköń,, i|letve megvásaľoltuk a cég áItal korábban béľelt gépko-
csit (amely az,ltźn20t6.ban eladásľa keľĹilt). Itt szerepelnek továbbá azon beľuhlĺzások, melyeket a
Józsefuaľosi onkoľmźnyzatmegbízásából a tĺíľsaság elvégzett, đe átadásuk még nem töľtént meg az
onkoľmrínyz at r észét e.

A követelések összegében a tulajdonossal szembeni követelések jelennek meg nagy összegben, me-
lyek a paľkolási elszámolásból, kisebb összegben munkavállalókkal szembeni kĺivetelésekből, ve-
vőkcjvetelésekből szátrmaznak. A pénzeszközöknél saját és önkoľmiínyzati bankszámlĺík egyenlegei
vannak nyilvĺíntaľtva.

Az aktív időbeli elhatarolások k<izött főként atfugyévben20|5-rę sztĺn|źľ;ott tételek jelennek meg,
kisebb cisszegben azokaköltségek, melyek 2015.ben keľültek kifizetésre, de atfugyévet teľhelik.
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A saját tőkében a tulajdonos döntése a|apjanjóvďragyott résnények éľtéke, az elozo évek során
felhalmozódott tőke _ és eredménytaľtalék, valamint atngyéví mérleg szerinti eľedmény szerepel.

A rövid lejźnatű kĺitelezettségeknél _ a követelésekhez hasonlóan - főleg a tulajdonossal szemben
fennálló kcjtęlezettségek vannak nyilvĺĺntartva (közszolgá|tatasi szeruődés kompenzáció elszámolás,
el nem számolt támogatísi szeľződések (pl. hivatali homlokzat, Futó u. 27., stb., ĺinkormźnyzat ne-
vében beszedett bevételek). Viszonylag alacsony összegben vannak még munkavállalókkal, adóha.
tósággal szembeni kdtelezettségek (melyeket a fordulónap utan kellett teljesíteni), illetve száIilítői
kcitelezettségek.

A passzív időbeli elhaüĺrolások kcizött azoka bevételek jelennek meg, melyek a nem atźttgyévet
érintik, illetve azokakiadások, melyek még a tárgyévetterhelik, de később érkeztek be a számlrák.

Eľedménykimutatas adatai :

Az eredménykimutatasban _ az adatok össze nem hasonlíthatósága miatt csak a2015. év zárőadatai
jelennek meg. A bevételek és költségek tehát fél éves időtaľtamľa vonatkoznak, a Józsefuarosi Gaz-
dálkodási Központ 20| 5.07 .0 I. napi átalakulásától kezdve.

Az éľtékesítés nettó ĺĺrbevételében a kiszĺím|ázott tételek szerepelnek (önkoľmrínyzat fe|é, taľsashá-
zak felé), mig az egyéb bevételekben a komp enzźrciő (201 5. évben még csak a viĺrostĺzemeltetésre,
intézménymfücĺdtetésľe, piac.Ĺizemeltetésre).

Az arlyagellegii ráfoľdítasok között kisebb összegben szeľepelnek az anyagköltségek (irodai segéd-
anyagok, karbantaľtáshoz szfüséges anyagok, védőruha, stb.) és az egyéb szolgáItatások (biztosítá-
sok, illetékek, stb.), a két jelentősebb tételt az anyagsellegii ľáfoľdítĺísok (alvállalkozók, egyéb szol.
gáltatások) és a ktlzvetített szolgźtltaĺísok (igénybevett és változatlan foľmában nffitott szo|gá|tatá-
sok) összegeképezi.

A személyi jellegÍi ráfordítások összege magában foglalja a szellemi és fizikai állomany béľköltsé-
gét, egyéb bérjellegű kiadásait, illetve abérhezkapcsolódó adók, jáľulékok összegét.

Az értékcsökkenési leírás a befektetett eszközökre elszĺĺmolt éľtékcsökkenést, és a hasznát|atbavé-
telkoľ egy összegben elszímolt, kis ĺisszegiĺ eszkĺizök értékét foglalja magában.

Az egyéb ľáfordítĺĺsok között a jelentősebb tételek az ĺpnaľanyosítĺĺs és ipaľűzési adóťrzetési kĺjte-
lezettség.

A pénzügyi műveletek bevételei a banki kamatbevételeket foglaljfü magukban, míg a rendkívĹili
bevételek egy korábbi, még a Jőzsefvátosi Vagyonkezelő Kft..nek adott fejlesztési tlímogatás el-
sziímolását.

A taľsasági adőfizetési kötelezettség a jogszabźllyoknak megfelelően kerĹilt megállapításta, az ađő-
a|ap L0Yo-os mértékében.

Az éves beszámoló méľlegadatai alapjénacégegyező mérlegfoösszege |.282.094eFt, az eredmény
kimutatás ađatai szerint pedig a mérleg szerinti eľedmény 40.449eFt.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.20|5. évre vonatkozó éves beszĺámolójĺĺnak elfogadása
vonatkozásábanadöntésmeghozata|fu aTiszte|tBizottság jogosult.
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III. A diĺntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja a Józsefuĺíľosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt.20t5. évre vonatkozó éves beśzĺĺmolójá.
nak elfogadása,péĺlzligyi hatasa nincs, fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályĺkörnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlasĺĺról szóló 66120|2. CXII. 13.) önkoľmanyzati ręndelet 49. $ (3) bekezdésén
alapul.

Fentiek alapjaĺkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a következőhatźrozati javaslatot fogadja el.

Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Józsefulírosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. 2015. évre vonatkoző, ahatźttozat męllékletét ké.
pező éves beszrárnolój át |.282,094e Ft ĺisszegu mérlegfőösszeggel, valamint 40.449 e Ft ö'sz.
szegý mérleg szeľinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatősźlg elndke
Hataridő: 201-6. május 31.

2. elfogadja az éves beszĺĺmolóľól szóló fi'iggetlen könywizsgálói jelentést, melyet a
KASNYIK & TÁRSA Kft. (székhely: 1164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B ép., cég.
jegyzékszéĺn:0I-09-162846) képviseletében Kasnyik Jaĺros könywizsgáló bocsátott ki.

Fel elő s : Józsefu aľo s i Gaz dálko dási Közp ont Zrt, ígazgatő ság elnöke
Hataľidő: 20|6. május 31.

3. a Taľsaság méľleg szeľinti eredménye eredménýaľtalékba keľtil, osztalék nem keľiil kiťtze-
tésľe.

Felelős : Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpoft Zrt. igazgatősźtg elnöke
Hat.íľidő: 20|6. május 31.

A döntés végľehajtĺĺsźltvégző szervezeti egység: Józsefuaľosi Gazđálkodási KcizpontZrt.

Budapest, 20t 6. május 24.
.Är
"Dľ.
ígazgatőság eln<ike

rÉszÍrľľľB : Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

LeÍnre, : Lang Gábo rné gazdasěęí v ezetó
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Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a válla|kozás megnevezése

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

I

a válla|kozás címe, telefonszáma

Keltezés: Budapest, 2016. május 23.

2015.12.31
fordulónap-

Éves beszámoIó
mÉnlEGE

Jozsĺpvp;osi l.1
Gazdá|kodási Ktĺzpont Zrt.
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Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
Eves beszámoló,A.' vá|tozat

Eszktizök (aktĺvák)

adatok E Ftban
Sor-
szám A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév

a o c d
01 . ą" Befektetett eszk.izök (2.+í0.+,t 8. sor) 62 957 í29 961

02- . lttlMATERlALlS JAVAK (3.-9. sorok) 3 690 27íJ1
UJ. |/1. A|apĺtás.átszervezés aktÍvá|t értéke
04. l/2. KÍsér|e|i fei|esáés aktÍVált értéke
05. |/3. Vagyoni értékű iogok 3 690 2to1
06. |/4. Szel|emi termékek
07. |/5. Uz|eti vaqv céqéńék
08. |/6. lmmateńá|is iavakra adott e|ő|eoek
09. l/7. |mmateńá|is iavak értékhe|vesbÍtése

ĺ0. l. lARGYl EsZKoZoK (ĺĺ.-17. sorl 59 257 127 260
11 . ||/1. |ngat|anoK és a kapcso|ldl vaqyoni éÍtékii ioqok 33 948 32 633
12. ||/2. MÍiszaki berendezések. qépek' iárműVek 3235 4458
13. ||/3. Egyéb berendezések, fe|szere|ések, járművek 2208/, 16 549
14. ||/4. Tenyészá||atok
í5. ||/5. Beruházások' fe|újÍtások 73620
í6. ||/6. Beruhäzásokra adott e|őleo

17. |ľ/. Tárovi eszközök értékhe|vesbĺtése
't8. ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGY| EszKÖzÖK tí9.-25. sor| 0 0
ĺ9. |||/1. Tartls részesedés kaocsolt vá||a|kozásban
20. |||/2. Tańósan adott kÖ|csön kaocso|t vá||a|kozásban
21 . |||/3. Egyéb tartrs részesedés
22. |||/4. Tartósan adott kö|csön eovéb részesedési visz. á||ó vál|-ban
23. |||/5. Eqvéb tartósan adott kölcsÖn
24- ||l/6. Tanrs hite|viszonyt megtestesĺtó éÍtékpapĺr
25. |||//. BeÍeKteten oenzuov| eszl(ozoK énéKne|vesbltese
26. ||ľ8. Befektetett pénzüsyi eszközök értéke|ési kü|önbÖzete

27. óeszköziik 128.+35.+43.+49. 8orl 5E5 867 í í35 849
24. . KESZLETEK ĺ29.J4. sorokl 0 0
29. |. ÄÍ|yaqoÁ
30. |/2. BeÍejezet|en terme|és és félkész termékek
31 . l/3. NÖVedék-. hĺzG és eqvéb á||atok
32. |/]ł. ł\esaermeKeK
33. |/5. AÍuk
34. l/6. Késżetekre adott e|óleoek

35. l. KOVETELESEK (36..42. sor) 155 519 403 330
Jb. 138 125 53 154
37. ||/2. KÖvete|é9ek kapcso|t vá||a|kozással szemben 332205
38- ||/3. Követe|ések eoyéb rész. visz. lévő vá||. szemben
39. ||/4' Váltóktvete|ések
40. ||/5. Egyéb l(Övete|ésel( 494 17 571
41 . ||/6. KÖvetelések értéke|ési kÜlÖnbt'zete

42. In. számazékos Üov|etek oozitíV éľtékelési kĺiliinbözete
43. ll. ERTEKPAPIROK (44i-48. sorok) o 0
44.
45. l||/2. Esyéb Íészesedés
46. ll|/3' saját részvények, saját t]z|etrészek
47. l||/4. Forgatási cé|u hite|Viszonvt meqtestesĺtó értékoaDÍrok
48. |||/5. EńékpapÍrok éńékelési kÜ|tnbÖzete

49. lv. PENzEszKozoK (50..5í. sor) .f3 2Ę 732519
50- |V/1. Pénaär. csekkek 9C3 Z oöö
5í. |V/2. Bankbetétek 423295 729A31
52. ;. Alc|v ldöbe|| eIhatáro|ások í53.*55.sorl 5ęz47 16244
53. U,1. r'evele|eK aKI|V |oooelI e|nalaÍo|asa 55 952 .l /UÜ
54. c/2. KÖltsések' ráfordĺtások aktĺv időbe|i e|határo|ása zgĐ 4 5t6'
55. c/3. Ha|asáott ráfordÍtások

56. EszKozoK (At(TiVÁK) ÖsszEsEN (í.+27.+52. 8oľl 70 071 1 ZA?OS4

Ke|tezés: Budapest,2016.május23.
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adatok E Ft-ban

Budapest, 201q. május 23'
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1082 Budapest, Baross utca 63-67.

a vá||alkozás megnevezése

a vál|a|kozás címe, te|efonszáma

2015.12.31

Éves beszámoló
EREDmÉruvKIMUTATÁSA

Ke|tezés: Budapest, 20í6. május 23.
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adatok E Ftban

Budapest' 2016. május 23'
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JózseÍvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. a vállalkozác megncvezóee

1082 Budapest, Baross utca 6&67. a vá|lalkozág clme. te|eÍonszáma

2015.12.31ffi

Éves beszámotó
KEGÉsziTŐ MELLÉrurľe

Ke|tetrég: Budapest, 20ĺ6. máius 23.
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Budapest' 2016. mäjus 23.

FÜGGETLEN KöNYW|zsGÁLl| JELENTÉs
AJózsefuárosiGazdálkodásiKŕĺzpontzrü(01-10-048457)

BudaPest, Baross utca 63-67-
tulajdonosainak

Az éves beszámolóró! készĹilt |elentés
E|végeäiik a Józeeńĺárosi óazdá|kodási Ktizpont fuŁ mel|ékelt 20ĺ5. évi éves beszámo|ójának a

kiinfrvizsgálatát, ame|y éves beszárnoló a 2015. december 31-i fordulinapĺa elkészĺtett mér|egbô|- melyben az

eszközök és Íorľások egyezó végösszege 1 282 og4 eFt, a mér|eg szeÍinü eredmény ' 40 449 eFt

(nyereség) -, és az ezen iđ'óponľ al iagzaaďevre vonatkozó eĺedménykĺmutatásbó|, va|amint a számvite|i po|itika

mégnatařózo e|emeit és J e.gyéb ma{yaĺázöinformációkat tańa|mazó kiegészĺtö me||ék|etból áll.

A vezetés fetelőssége az éves beszámolóért
A vezetés fe|e|ós az éves beszámo|ónak a számvĺte|i töĺvényben fogla|takkal összhangban tońénó e|készítéséért

és valós bemutatásáért,]vaiamint azo|yan belsö kontro||okért' améryeket a vezetés sziikségesnek tań ahhoz'

hogy lehetôvé váljon az akár csa|ásbó|, akár hĺbábrl eredô |ényegej hibás á|lĺtásoktól mentes éves beszámo|ó

e|készĺtése.

A könywlzsgá|ó Íelelőssége
n mi ĺáelossěgÜnk az éves Ěeszámoló véternényezése a könywizsgálatunk a|apján'

Könywizsgá|aIunkat " 
ńagyai Nemzeti Könywizsgá|ati stfuo9rdo!<ka| tisszhangban hajtottuk végę-. Eze! a

stáńoaroóř megkövete|ii' ń.ogy megfe|eljÜnk áz eükäi kÖvetelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot Úgy

terue22ul, meg 
-e= 

hajtsuk veöíe, ľrđsy tálló bizonyosságot szerezzĺink aľró|, hogy az éves beszámoll mentes-e

lényeges hibás á|| itásoktól.
n Ŕoňywizsgalat magáňä Íogla|ja o|yan e|járások végrehaitá9á!. 3qre.!veł cé|ja könywizsgálati bizonyĺtékot

s'er".ni a. éue" oesžámobňn -szeráp|o öśszegekrő| és riiżetetetekró|. A kivá|asztott eljárások be|eértve az

éves beszámoll akár csalásbl|, akár hibábil e-redö, lényeges hibás át|itásai kockázatainak fe|mérését is a

könywizsgáló meďteÉséiô| fĺ:ginek. A kockázatok i|yen.fe-lmérés9.k9.r " kÖnywizsgáli az.éves beszámo|ó

gaiaaiioo-ó egysei analiLiresz-ĺtése és va|ós bemutatása szempontjábó| re|eváns be|sö kontro||t azért mér|ege|i'

ňogy o|yan köíyw-izsgá|ati e|járásokat tervezzen meg, ameĺyek az aáott ktrÜlmények között.megĺfe|elóek, de nem

".ěń, 
ńosy a.gazoa|koJo ägység be|sö kontro|1a-ńał nátexonyság{ę vona|kozóan vélemén$ mondjon. A

rĺonwvĺzs]gálat ňagábań ĺoglaĺá t"řaou" az a|ka|mazott számvite|ipolitikák megfe|e|ősségéne.k és a vezetés á|ta|

készített számvite|ĺ u"olo"äl.,é"".erűségének, valamint az éves beszámo|o átfogó prezentá|ásának értékelését

is.
úeggyözódésÜnk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyĺték e|egendö és .megfelelö a|apot nyÚjt

könywizsgá|ói véleményünk megadásához.

Vélemény
Vé|eménýtink szerint az éves beszámoló megbizhaÍl és valós képet ad a gazdá|kodó 20í5. december 3ĺćn
fenná||ó vagyoni és penzügyi helyzetérőt, välamint az ezen idópontta| végződó évre vonatkozó jövede|mi

he|yzetóĺót a számvite|i töľényben fogla|takkal összhangban.

Egyéb ietentĺłstétel| köte|ezettség: az üzleti jelentésrő| keszÜlt je|entés

eřv.egełux a Józsefvárogi Głdá-|kodásl Kđzpont Zrt' mel|ékelt 20í5.. évi éves beszámo|ójához kapcso|ódó'

2O15] december 31-i íordulónapra vonatkozó tiz|eti je|entésének a vizsgálatát.
A vezetés feleĺős az uzleti;elóńtesnek a számviĺe|iiorvényben fogĺa|takka| Összhangban történő.e|készĺtéséért. A

mi fe|e|össĘĹlnk az iizteti je|entés és ugyanazon üz.ieti évre vonatkozó éves beszámo|ó Összhangiának

megĺté|ése. Äa u'l.ti jelentéśe| kapcso|atoď munkánk az iiz|eti je|entés és az éves beszámo|l tsszhangjának

'"!ĺtele.o," 
kor|átozódon és nem tarta|mazta egyéb, a gazdäŔodó nem auditált számvite|i nyĺĺvántartäsaibó|

|evezetett ĺnformációk áttekintését.
ver"ńenýu* szerinr a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ kL 2015. évi üzleti je|entése a Józsefuárosi
oazoátkódási Ktizpont złL2015. évi éves beszámo|ójának adataiva| összhangban van.
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