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Bizottság 

és Közterület-hasznosítási Bizottság, illetve a 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészítette a  2019.01.01.  és  2019.12.31.  közötti 
időszakra vonatkozó eves beszámolóját.  A  számvitelről szóló  2000.  évi C. törvény alapján a 
beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, üzleti je-
lentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést. 

Az éves beszámoló az előző évi  (2018)  adatokkal összehasonlítható, a feladat ellátás nem vál-
tozott jelentősen.  A  tényadatok a  2019.  évi üzleti tervadatoknak megfelelően alakultak, mind a 
bevételi, mind pedig a kiadási oldalon minimális eltérés van a terv — és a tényszámok között. 
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Mérlegadatok: 

Eszközök:  
Az immateriális javak értéke nem változott jelentős mértékben az előző évhez képest, ennek 
oka, hogy az elszámolt értékcsökkenési leírások mellett informatikai fejlesztéseket ig végrehaj-
tottunk. 
A  befektetett eszközök, ezen belül a tárgyi eszközök értéke kis mértékben csökkent, ennek okai 
a következők: 

Az elvégzett felújítások, eszközbővítések eredményeként az eszközök értéke növekedett, 
ugyanakkor az év elején — tulajdonosi döntés alapján - térítés nélkül átadtuk aktiválásra a beru-
házások, felújítások között szereplő  16.373e Ft  összegű beruházást (Práter  u. 56.  előtti sétány 
VPB  11/2019. (I.14.)  sz.hat.), így a beruházások, felújítások sor lenullázódott. 

A  vevőkövetelések összege az év végi záróállapotot mutatja, az egyéb követelések állománya 
pedig a mérlegkészítés fordulónapján fennálló munkavállalói — és adóköveteléseket és egyéb 
elszámolásokat foglalja magában. Az Önkormányzat felé fennálló év végi követelések állomá-
nya jelentősen megnövekedett az előző évhez képest, ennek oka, hogy több számlánk kifizetése 
a tárgyévre húzódott. 

A  pénzeszközök soron a pénztár és a bankszámlák záróegyenlege szerepel, amely a Józsefvá-
rosi Gazdálkodási Központ Zrt. saját pénzeszközeit, valamint az Önkormányzat nevében be-
szedett bevételek (lakás - és helyiség bérleti díjak, elidegenítési bevételek, parkolási bevételek) 
egyenlegét mutatja.  A  bankbetétek egyenlege — a követelések növekedésével arányosan — a 
tárgyévben csökkent. 

A  bérleti díjak, értékesítési bevételek záróegyenlegének jelentős része átutalásra került az Ön-
kormányzat részére, azonban a parkolási bevételeket csak az egyeztetés megtörténtét követően 
tudjuk utalni (a bankbetétek között kimutatott idegen pénzeszközök természetesen a kötelezett-
ségek között is szerepelnek). 
Az aktív időbeli elhatárolások között megjelennek egyrészt azok a bevételek, melyek a tárgy-
évet követően kerültek számlázásra (jellemzően közös képviseleti díjak), kisebb összegben 
azok a költségek, melyek 2019-ben kerültek kifizetésre,  de  nem a tárgyévet terhelik. Mértéke 
kismértékben növekedett, az előző évhez képest. 

Források:  
A  forrásokon belül a saját tőkében a jegyzett tőke, az előző évek során felhalmozódott tőke — 
és eredménytartalék, valamint a tárgyévi adózott eredmény szerepel. 

A  rövid lejáratú kötelezettségeknél főleg a tulajdonossal szemben fennálló kötelezettségek van-
nak nyilvántartva (közszolgáltatási szerződés kompenzáció elszámolás, el nem számolt támo-
gatási szerződések). Jóval alacsonyabb összegben vannak még munkavállalókkal, adóhatóság-
gal szembeni kötelezettségek (melyeket a fordulónap után kellett teljesíteni), illetve szállítói 
kötelezettségek. Szerepel még az egyenlegben a közfoglalkoztatotti támogatás miatti elszámo-
lás egyenlege, amit az egyeztetéseket követően visszautalunk a Kormányhivatal részére. 

A  passzív időbeli elhatárolások között azok a kiadások jelennek meg, melyek még a tárgyévet 
terhelik,  de  később érkeztek be a számlák (főleg közmű, telefon, illetve egyéb szállítói szám-
lák), illetve a halasztott bevételek (fejlesztési támogatások tárgyévre értékcsökkenésként még 
el nem számolható összege).  A  passzív időbeli elhatárolások összege kismértékben növekedett, 
az előző évhez képest. 
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Nredménykimutatás adatai:  

Az értékesítés nettó árbevételében a kiszámlázott tételek (társasházi bevételek), valamint a va-
gyongazdálkodási, parkolási, piac-üzemeltetési kompenzáció szerepelnek, míg az egyéb bevé-
telekben a vansüzemeltetési és intézményműködtetési kompenzáció összege szerepel.  A  bevé-
telek összegének növekedését az okozza, hogy az üzemeltetési, karbantartási feladatellátás 
2018-tól a Józsefvárosi gazdálkodási Központ Zrt saját nevében folyik, a szállítói számlákat 
kifizetjük, majd továbbszámlázzuk az Önkormányzat felé.  2019.  évtől a Teleki téri piac üze-
meltetéséhez kapcsolódóan igénybevett szolgáltatások is hasonlóan működnek, a saját nevünk-
ben megkötött szállítói szerződések alapján kifizetjük a számlákat, majd továbbszámlázzuk 
azokat az Önkormányzat felé. Természetesen ezzel párhuzamosan az eladott (közvetített) szol-
gáltatások között kiadásként is megjelennek e tételek. 

Az egyéb bevételek között a városüzemeltetésre, intézményműködtetésre kapott kompenzáció 
jelenik meg, összege azért magasabb 2019-ben, mert a városüzemeltetési terület a tárgyévben 
sok céljellegű feladatra kapott kompenzáció kiegészítést. 
Az üzleti tervben tervezett bevételekhez képest 5,5%-kal magasabb összegű bevétel teljesült, 
ennek oka az, hogy ekkora összegű árbevétel és egyéb bevétel esetén nehezen lehetne ponto-
sabban megtervezni. 

Az anyagjelleg-íí  ráfordítások között kisebb összegben szerepelnek az anyagköltségek (irodai 
segédanyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, védőruha, stb.) és az egyéb szolgáltatások 
(bankköltségek, biztosítások, illetékek, stb.), a két jelentősebb tételt az igénybe vett szolgálta-
tások (alvállalkozók, megbízottak, egyéb, a feladatok ellátása érdekében vásárolt szolgáltatá-
sok) és a közvetített szolgáltatások (igénybevett és változatlan formában nyújtott szolgáltatá-
sok) összege képezi.  A  tárgyévben az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett, ennek oka 
egyrészt az, hogy a magasabb összegű árbevételhez magasabb összegű ráfordítás társul, más-
részt az eladott (közvetített) szolgáltatások összegének emelkedése okozta. 

Az üzleti tervhez képest alacsonyabb összegben teljesült az anyagjellegű ráfordítások összege, 
ezen belül pedig eltolódott az arány az igénybevett szolgáltatások irányába, ennek oka az, hogy 
a szolgáltatások ára (főleg a műszaki jellegű szolgáltatásoké) év közben jelentősebb mértékben 
emelkedett a tervezettnél. 

A  személyi jellegű ráfordítások összege magában foglalja a szellemi és fizikai állomány bér-
költségét, egyéb bérjellegű kiadásait, illetve a bérhez kapcsolódó adók, járulékok összegét. E 
sorokon kismértékű növekedés látható, lényegében az év eleji, jelentősebb mértékű minimálbér 
változás, illetve a május hónaptól történt általános bérrendezés miatt. 

Az üzleti tervben minimálisan alacsonyabb összegű bérköltséggel terveztünk, ennek oka, hogy 
az átlagbérek jelentős mértékben emelkedtek és a munkaerőpiac beszűkült az év folyamán, a 
társaságnál lévő bérkontingens nem tudta lekövetni a piacot. 

Az értékcsökkenési leírás a befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenést, és a használat-
bavételkor egy összegben elszámolt, kis összegű eszközök értékét foglalja magában.  A  tárgyévi 
emelkedés oka, hogy jelentősebb mértékben olyan eszközök kerültek beszerzésre, melyek ér-
téke használatbavételkor, egyösszegben elszámolásra került, illetve a társaság saját tulajdoná-
ban lévő eszközök értékének emelkedése miatt a terv szerint elszámolt értékcsökkenés is növe-
kedett. 
Az értékcsökkenési leírás a ténylegesnél jóval alacsonyabb összegben került tervezésre, ennek 
oka az, hogy a tervezettnél magasabb összegben kerültek beszerzésre kis értékű eszközök (me-
lyek értéke a használatbavételkor egyösszegben elszámolásra kerül). 
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Az egyéb ráfordítások között az ÁFA arányosítás, iparűzési és egyéb adófizetési kötelezetts:4 
gek, innovációs járulék tételei szerepelnek, mértékében nem volt eltérés az előző évhez képest. 
A  pénzügyi műveletek bevételei a banki kamatbevételeket foglalják magukba, az összeg nagy-
ságrendje csekély. 

A  társasági adófizetési kötelezettség a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, mi-
nimumadó alapján. 
Az adózott eredmény veszteség, amely abból adódik, hogy a közszolgáltatási szerződés keret-
ében majdnem minden tevékenységünk kompenzációval finanszírozott, a működési költsége-
inkre kapott kompenzációval elszámolunk, így nyereséget nem tudunk realizálni.  A  fennma-
radó piaci tevékenységeinkből a társasházi közös képviselet ez évben nem biztosított nyeresé-
get, a hivatali takarítás nyeresége pedig nem fedezte a közös képviseleti tevékenység vesztesé-
gét).  A  kiadásaink kismértékben meghaladták a tevékenységekkel összefüggő bevételeinket, 
ezért összességében  25.113e Ft  összegű veszteséget realizáltunk. 

Az éves beszámoló mérlegadatai alapján a cég egyező mérlegfőösszege  1.145.745e Ft,  az 

eredmény kimutatás adatai szerint pedig az adózott szerinti eredmény  -25.113e Ft. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága  2020.  évi  3.  rendes ülésén 

tárgyalta az éves beszámolót és  11/2020.  (V.  28.)  számú döntésével elfogadta azt.  A  Felügyelő 

Bizottság döntését az előterjesztés  3.  számú melléklete tartalmazza. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó  dyes  beszámolójának elfoga-
dása vonatkozásában a döntés meghozatalára — a Jogszabályi környezetben foglaltak alapján - 
a Tisztelt Képviselő-testület jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves beszámo-
lójának elfogadása, pénzügyi hatása nincs, fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló  66/2012.(X11.13.)  számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban 

Vagyonrendelet)  49  §.  (3)  bekezdése alapján tárgyi döntés a Tulajdonosi, 

Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik. 

A  Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.(X1.06.) 

számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ)  31.  §.  (4.1.1.)  pontja alapján a 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt 

az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves 

beszámoló elfogadásáról, az üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez 

képest fedezetet nem igényel; 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdése 

alapján a Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, melyet bármikor visszavonhat. 

Az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 

bármikor indoklás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör 

visszavonásának. 
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Fenti rendelkezés alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának hatáskörét a Képviselő-testület magához vonja és dönt 
tárgyi ügyben. 
Mell ékietek: 

I. számú melléklet: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2019.  éves beszámoló mérlege 
2. számú melléklet: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2019.  éves beszámoló ered-

ménykimutatása 
3. számú melléklet: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2019.  évi kiegészítő melléklete 
4. melléklet: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2019.  évi üzleti jelentése 
5. melléklet: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2020.  május 28-án megtartásra került 

Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvi kivonata 
6. Mátyás & Partnere Könyvvizsgáló Kft független könyvvizsgálói jelentés 
7. 2019.  évre vonatkozó üzleti terv — éves beszámoló eredménykimutatása 
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (VI.25.) számú határozata 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. törvény  59.  §  (3) 
bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező éves beszámolóját 
1.145.745e Ft  összegű mérlegfőösszeggel, valamint  -25.113e Ft  összegű adózott ered-
ménnyel (veszteség) elfogadja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

2. elfogadja az éves beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet a Má-
tyás & Partnere Kft. (székhely:  8200.  Veszprém,  Hoffer Armin  sétány  2.,  cégjegyzék-
szám:  19-09-503916)  képviseletében Mátyás Pál könyvvizsgáló bocsátott ki. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  június  10. 

.1% 
Kovács Ottó István 

az igazgatóság elnöke 
Törnyességi ellenőrzés 

Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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Józsefvárosi Gezdalicodási flözpom  Zu. 
Gazdasági igazgatáság 

1083 Budapest,  Losono  u 2. 

Budapest, 2020.  május  26. 

X, z.  

Adószám: 25292499-2-42 
Cégiüróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék szärn:  01-10-048457 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 

1084 Budapest, Ő r utca  8. 

Éves beszámoló mérlege -  "A" 

A  mérleg fordulónapja:  2019.  december  31 

latti 



I: . .11;K  Zn 
Adószám: 25292499-2-42 
Cégjegyzék  574111: 0 1  -  10-048457 

Éves beszámoló mérlege-  "A" 
A  mérleg fordulónapja:  2019.  december  31. 

I IODOHUF Előző év 

 

Térgyév 

A. 
AA. 

I EszKözöK  (aktivaiM 

   

Befektetett eszközök 14$ 037 

 

138 581 
-1.  I mmateriális javak 50 182 

 

50 672 

AJ.3. Vagyoni énékú jogok 50 182 

 

50 672 

MI. Tárgyi eszközök 94 855 

 

87 909 

All.  Ingatlanok  es  a kapcsolódó vagyoni  &lad jogok 30 284 

 

35 395 

A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, jännilvek 35 755 

 

36 077 

A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, järrnOvek 12 443 

 

16 437 

A./I.5. BerJházások, feleittisok 16 373 

 

0 

A.111. Befektetett pénzügyi eszközök e 

 

0 

11 Ftzeezairik 

 

ne 231 1 ‘194 707 

Si. Készletek 0 

 

0 

BM. Követelések 110 977 

 

362  les 

11.11.1. Követelések äruszállItisból is szolgáltatásból (vevők) 30 759 

 

17 648 

8.11.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 56 244 

 

325 250 

B.11.6. Egyéb követddask 23 974 

 

19 210 

B.111. irtékpapienk 0 

 

8 

&IV. Pénzeszközök 983 730 

 

618 123 

DIV.]. Pénztér, cseldrek 7440 

 

4 586 

B.1V.2. Bankbetdtek 976 290 

 

613 537 

C. Aktív  WWII  filhatirolisok 21 254 

 

26 033 

C. I. Bevételek aktív időbeli elhatároldsa 13 013 

 

11 592 

C.2. Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatitolisa 8 241 

 

15 341 

 

F.  szKözliort (AICTIVÁK) ÖSSZESEN 1 260 998 1 145 745 
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1000HUE Előző  6v 

 

Tárgyév 

1 FORRÁSOK (passzívák) 

   

D. iNzt Mice 304 432 

 

279 318 
Di Jegyzett tőke 162 000 

 

162 000 

D.11. 3gyzett,  de  meg be  neat  fizetett tőke (-) 0 

 

0 
D.112, Meta rtalék 4 169 

 

4 169 
!Xi  V. Eredménytartalék 61 840 

 

118 262 
D V. I Lekötött tarialék O 

  

0 
D.V rtékelési tartalék 0 

 

O 

D.V11 Adózott eredmény -23 578 

 

-25 113 

E. Céltartalékok O 

 

0 

F. Kötelezettségek f; 451 

 

733 769 
F.! látrasorolt kötelezettségek 0 

 

0 
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

 

0 

 

Rövid lejáratú kötelezettsége 826 45 

 

733 769 

 

Vevőktől kapott eiölegek 39 

 

0 
E.111.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1514! 

 

48 517 
6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoltvW.alkozással szemben 657 445 

 

5802)! 

F.I11.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 153 826 

 

105 021 

G. Passzív időbeli elluttárohisok 130 116 

 

112 658 
G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 46 050 

 

51 467 

G.3. Halasztott bevételek 84 066 

 

8119) 

 

FORRÁSOK (PASSZI VAK) ÖSSZESEN 1 260 998 1 145 745 
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Eves  beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási időszak:  2019.  január  01.  -  2019.  december  31. 

 

1000HUF Előző  6v Tárgyév 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 093 689 2 384 661 

L Értékesítés nettó árbevétele  (01+02.  sor) 2 093 689 2 384 661 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke  (+-03+-04.  sor) 

  

0 

  

0 

III.  Egyéb bevitelek 

 

925 496 1 236 317 

111.a. ebből: visszairt értékvesztés 

  

0 

  

0 

05. Anyagköltség 

 

93 092 

 

143 538 

t 06. 734 777  972 839 Igénybe vett szolgáltatások értéke 

07 

09  

IV. 
10.  

11. 

Egyéb szolgáltatások értéke 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

Anyagjellegi ráfordítások  (05-09.  sorok) 
Bérköltség 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

12. Bérjárulékok 254 875 255 912 

V. Személyi jellegű ráfordítások  (10-12.  sorok) 1 518 845 1 615 456 

VI. Értékcsökkenési  leek 38 013 43 712 

VII.  Egyéb ráfordítások 44 781 47 070 

Vli.a. ebből: értékvesztés 0 0 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -18194 =: 479 

 

(1+11+111-1W-V-VI-VIL sor) 

  

16. lEgyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 53 36 

I6.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 C 

VEIL Pénzügyi műveletek bevételei  (13+14+15-r15-L17. sal.) 53 36 

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjelleg rábrdítászk 2 152 

20.a. ebből; kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+40+21+22.sor) 2 152 

 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.  sor) 51 - 116 

C. ADÓZÁS ELŐ TT! EREDMÉNY (+A+B. sor) -18 1.43 -18 595 

X. Adófizetési kötelezettség 5 435 6 518 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) -23 578 -25 113 

pazdálkodu 

79 608 102 320 

528 263 714 522 

1 435 740 1 933 219 
1 138 389 1 237 049 

125 581 122 495 

°IQ 
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I. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A  gazdálkodó bemutatása 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (továbbikaban JGK Zrt)  2015.  évben alakult.  A  társaság a 
tulajdonos megbízásából vagyonkezelési S vagyongazdálkodási tevékenységet végez közszolgáltatási 
szerződés keretében. 

A  beszámolási időszakban Önkormányzati választás végett a polgármester személye, a képviselőtestület és a 
cég vezetése is megváltozott, azonban emiatt olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely 
kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép 
szempontjából lényeges. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt fő tevékenysége:  6832  Ingatlankezelés 

Az egyszemélyi tulajdonos adatai:  Budapest  Főváros VIILIcer.Józservárosi Önkormányzat 

A  JGK Zrt a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett 
rendszeres gazdasági tevékenységet.  A  telephelyek:1084  Budapest, Or  utca  8.; 1084 Budapest,  Tavaszmező 
utca  2.; 1081 Budapest,  Kiss József utca  19.; 1084 Budapest, Aurora  utca  12.; 1084 Budapest,  Auróra utca 
19.; 1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  25.; 1084 Budapest,  Német utca  17-19.; 1083 Budapest,  Losonci 
utca  2.; 1086 Budapest, Danko  utca  3-5.; 1084 Budapest,  Baross utca  84.; 1082 Budapest,  Baross utca  81.  fszt. 
5.; 1086 Budapest,  Magdolna utca  20.; 1086 Budapest,  Magdolna utca  24.; 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca 
23.; 1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  17.; 1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca I.;  1086 Budapest, 
Karácsony Sándor utca  3.; 1086 Budapest,  Teleki László  ter  I.;  1086 Budapest,  Magdolna utca  4.; 1081 
Budapest,  Népszínház utca  14.  pince. 

1.2.  Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 

A 36K  Zrt a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli 
előírások szerint leányvállalatának minősül. 

A  gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások 
szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül. 

A  JGK Zrt a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli 
előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. 

A  gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással. 

A  gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. 

A .10K  Zrt a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító 
befolyással. 

1.3.  Ellenőrzött társaság irányítói 

Ellenőrzés az irányításban 

A  fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai (név, 
székhely, szavazati aránya):Budapest Főváros VIll.ker.Józsefvárosi Önkormányzat  1082 Budapest  Baross utca 
63-67. 100%  szavazati arány 

A .10K  Zrt irányításában a fordulónapon részt vevő önkormányzat konszolidált beszámolót nem állít össze. 

30K  Zrt Kiegészítő melléklet 



Ł4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a  2019.  január  01. -2019.  december  31.  időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja  2019. 
december  31. 

A  mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem  Mt  fenn, a  36K 
Zrt a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés 
beszüntetése vagy jelentés csökkenése. 

1.5. A  beszámoló közreműködől 

A  beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói 
képesítéssel bír, a  Magyar  Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik.  A  beszámoló elkészítéséért felelős személy: Magonyné szabó Melinda S 

Név: Magonyné Szabó Melinda 
Cfm: 
Regisztrációs szám: 

A  KIK Zrt számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely  es 
a kelet feltüntetésével a  .10K  Zrt képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím):  Kovacs 
Otto 1039 Budapest  Árpád  u.60. 

A  tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.  A 
beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló  KV,  8200  Veszprém  Hoffer Armin 
sétány 2.MKVK:00 I 896.OEszemély szerint Mátyás Pál  MK  VK;  11111113. 

Név: 
Cím: 
R'egiareleiás szám:  

Mátyás  Pal Laszlo 

IRS 

1.6.  Beszámoló nyilvánossága 

A  számviteli beszámoló is az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt 
nyilvánosságon túl a székhelyen is mindenki számára megtekinthetők.  A  székhely pontos címe:  1084 
Budapest Őr  u.8.  (2020.január  13-tó)) 

2. A  számviteli politika alkalmazása 

2.1. A  könyvvezetés módja 

A .16K  Zrt könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.  A  számviteli 
információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató 
feladata.  A  számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai: Magonyné  Szabo  Melinda MM.  

2.2. A  könyvvezetés 4és a beszámoló pénzneme 

A  könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 
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2.1L  Devizás tételek értékelése 

A  beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - 
kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének 
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített 
módon való eltéréssel - a  Magyar  Nemzeti  Bank  által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A  devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - nem változott. 

2.12.  Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó 
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények is a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési  tetras  elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásinak gyakorisága 

Az értékesökkenési leírás elszámolására - mind a fókönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta 
kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra 
kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a 
fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100  EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, 
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján 
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.  Ebben  az esetben az értékesökkenési leírást 
tervezni  new  kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A  maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során,  ha  az eszköz 
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a  100  EFt-ot, 
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

A  könyvszerinti érték és a piaci érték közötti különbséget jelentősnek tekintjük,  ha  a különbség 20%-ot 
meghaladó. 

Értékesökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző 
Üzleti évhez képest nem történtek. 

2.13.  Értékvesztések elszámolása 

A  könyvszerinti érték és a piaci érték közötti különbséget jelentősnek tekintjük,  ha  a különbség 20%-ot 
meghaladó. 

2.14.  Visszaírások alkalmazása 

A  terven felüli értékesökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint 
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történik. 

2.15.  Értékhelyesbítések alkalmazása 

A  JGK Zrt az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem 
értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.16.  Valós értéken történő értékelés 

A  JGK Zrt a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan 
sem értékelési különbözet, sem valós ertékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez 
kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.17.  Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az hnmateriális javak között, azok - az előző üzleti 
évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.18.  Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A  JGK Zrt a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti 
évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 

2.19.  Vásárolt készletek érlékelése 

A  vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a  FIFO  módszerei megállapított áron 
jelennek meg, Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések 
egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként 
felhasználásra. 

2.20.  Saját termelésű készletek értékelése 

A  saját termelésű készletek a mérlegben - az előző Üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási 
értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.21.  Céltartalék-képzés szabályai 

A  JOK Zrt garanciális  es  egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként 
ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 

2.22.  Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben 
az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
módosítás nem történt. 

2.23.  Értékelési szabályok más változásai 

A  számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentös módosítás 
nem történt. 

2.24.  Leltározási szabályok 
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Az eszközök  es  források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános 
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.25.  Pénzkezelési szabályok 

A  pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint 
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.26.  Önköltségszámítás szabályai 

Az önköltségszámítás szabályai az előző üzleti évhezképest változtak.  A  változások főbb jellemzői, indokai  es 
hatásai az alábbiak:  A  gazdálkodó mutatói alapján önköltség-számítási szabályzatot kell készíteni, azonban a 
gazdálkodó nem végez olyan tevékenységet, ami az önköltség-számítási szabályzat elkészítését indokolná.  A 
tovább számlázott szolgáltatások bekerülési értéken kerülnek tovább számlázásra. 

unKoltsegszamltas vaitozasanaa natasat 
Megnevezés 
(10001-111F) 

Tárgyidőszak értéke 
korábbi módon aktuális módon Eltérés 

Eszközök 0 0 0 
Fontok 0 0 

- ebből eredmény 

  

2.27.  Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A  JGK Zrt tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által előírt 
információk közlésére kötelezett:  A 2017/28.  számú  2017.  június 15-én megjelent  NUM  közlemény  78, 
pontjában besorolásra került, mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet. 

3.  Elemzések 

3.1.  Adatok változása 

 

1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

 

ESZKÖZÖK (aktívák) 

 

f A. Befektetett eszközök 145 037 138 581 -6 456 
A.I. Immaterialis javak 50 182 50 672  I 490 

A.11. Talmo  eszközök 94 855 

 

87 909 -6 946 

AJJL Befektetett pénzügyi eszközök 0 

 

0 0 

B. Forgileszközök / 094 707 

 

980 231 - 114 476 
BA. Készletek O 

 

0 

 

Bi t. övetelések 1097 

 

362 108 251 131 

8.111. Értékpapírok 0 

 

0 0 

B.1V. Pénzeszközök 983 730 

 

618 123 365 607 

C. Aktív időbeli elhatárolások 21 254 

 

26 933 5 679 

 

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 60 998 1 145 745 - 115 253 

 

FORRÁSOK (passzívák) 

     

Saját tőke 304 431 

 

279 318 1 -25113 
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CéltertifOre* Kettle:seise- Needy Klbell 
• 

--- Időszak 

MITIrgyeiszak 

 

ad a.: I .' 

1000HUF 61626 
idtiszak 

Tirgyianak Absroldt 
VOID* 

D.I. Jegyzett tőke 162 WO 162 008 • 
D.h. Jegyzett, cle még be  new  fizetett tőke (-) 0 O 

  

Töketz  dale!: 4 169 4 169 O 
DJ". Eretnénytartalék 161 840 138 262 -23 578 
D.V. Lekötött tartalék 0 O • 
D.VI . I rtekelisi tartalék O 

 

O 
—6  \ Li  eilmen‘ -23 578 -25 113 -I 535 

E. Céltartalékok O 0 • 
P. Kötelezettségek 826 451 7337. 426 
F.1. Ibitrasorolt kiitelezetségek O 0 • 
8.11. ilosszú leja rattí kötelezettségek O O 

  

Rövid lejáratú kötelezettségek 826 051 733 769 -92 682 

G. Passzív időbeli elbatirolisok 150 116 132 6:e 2 542 
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESEN 1 200 998 1 145 745 - 115253 

    

   

   

  

Bed ;result 

pi TirgyidOszak  

    

    

iskileleil eSt.. Yeendasek Mt*  MIMI 
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Elázó itlöszak 

Befektetett  Gaze.. 
D  Forgóeszközök 
EAktiv Whet! elk... 

Tärgyidószak 

D Befektetett 

Forgóeszközök 

Aktiv 

11dat. I 

 

10001115F Előző 
időszak 

Tárgyidőszak 

2 384 661 

Változás 
%-ban 

1. rtékesítés nettó árbevétele 20936891 13.90 

 

Aktivált saját teljesítmények értéke Of 0 0.00 
111. Egyéb bevételek 925 496 1 236 317 33.58 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 11 435 740 I 933 219 34.65 
V. Személyi jellegű ráfordítások ; 518 845 1 615 456 6.36 
VI. Értékcsökkenési  tetras 38 013 43 712 14.99 
VII. Egyéb ráfordítások 44 781 47 070 5.11 
A. ÜZEMI (ÜZLET!) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -18 194 -18479 

  

Pénzügyi műveletek bevételei 53 36 -32.08 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 152 7 500.00 
B. N/..ria t MITOEVI.:ILLIVK 51 -116 - 327.45 
C. ADÓZÁS ELŐ TTI EREDMÉNY -18 143 -18 595 -2.49 
X. Adófizetési kötelezettség 5 435 6 518 19.93 
D. ADÓZOTT EREDMÉNY -23 578 -25 113 -6.51 

3.2.  Mérlegtételek megoszlása 

Eszközök (adatok  %-ban) 

 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 

 

11.50 12.10 
immateritlis javak 

 

3.98 4.43 
Tárgyi eszközök j 7.52 7.67 
Befektetett pénzügyi eszközök 

 

0.00 0.00 
Forgóeszkilzök J 86.81 85.55 
Készletek 

 

0.00 0.00 

Követelések 

 

8.80 31.60 
Értékpapírok 

 

0.00 0.00 

Pénzeszközök 

 

78.01 53.95 

Aktiv  időbeli  elbatiroasok 

 

169 235 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

 

100.00 100.00 

3.3.  Vagyoni helyzet 

A  tárgyi eszközök is immateriális javak  nett?)  értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték  35.5 
%-ät,  a tárgyévben  32.3  %-át tette  Id. 

A  tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv 
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szerinti amortizáció  126.2  %-át teszi ld. 

A  befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben  209.9 %-ban,  a tárgyévben  201.6 %-ban 

fedezte. 

A  vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben  5.4  nap, 
a tárgyévben  2.7  nap volt. 

A  saját tőke az előző évhez képest  25,113  EFt értékkel,  8.2  %-kal csökkent.  A  saját tőkén belül a jegyzett tőke 
az előző évhez képest nem változott. 

A  JGK Zrt saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben  24.1  %, a tárgyévben  24.4  %.  A 

gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. 

A  kötelezettségek az előző évben a saját tőke  271.5 %-ät,  a tárgyévben  262.7  %-át tették ki.  A  tökeszerkezet az 

előző évhez képest javult. 

A  JGK Zrt kötelezettségei az előző évhez képest  92,682  EFt értékkel,  11.2  %-kal csökkentek. Ezen belül a 

rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4.  Likviditás és fizetőképesség 

A  pénzeszközök állománya  365,607  EFt értékkel,  37.2  %-kal csökkent. 

A  rövid távú likvidítást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes 
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben  1.32,  a tárgyévben 
1.34  volt.  A  gazdálkodás rövid távú finanszírozÁsa biztosított. 

A  rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben  86.8  %, a 

tárgyévben  85.6  % volt. 

A  hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 
1.32,  a tárgyévben  1.34  volt.  A  hosszú távú likviditásjavult. 

A  kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek  49.3  %-a teljesíthető. 

A  fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a 
kötelezettségeket. 

Amennyi ben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy ere  112  napi árbevétel 
nyújtana fedezetet. 

3.5.  Jövedelmezőség 

A  gazdálkodó összes, teijes naptári évre számított bevétele az előző évben  3,019,238  EFt, a tárgyévben 
3,621,014  EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest  601,776 Eft  értékkel,  39.9  %-kal növekedett. 

A  gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben  2,093,689 ER,  a tárgyévben  2,384,661 
Eft  volt. Az árbevétel az előző évhez képest  290,972 Eft  értékkel,  13.9  %-kal növekedett. 

A  működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben  5,736 ER,  a tárgyévben  6,533 ER  volt. 

Az adózott eredmény az előző évben  -23,578 ER,  a tárgyévben  -25,113 Eft  volt. Az előző évhez képest az 

adózott eredmény  1,535 ER  értékkel csökkent. 
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Tárgyidőszalc Előző időszak hlegnevezés (100011)1F) 

Működési  cash flow (1-13.  sorok) 388 974 -328 351 
Ja. -18 143 -18 595 Adózás előtti eredmény + 

O O 

1. -18 143 -18 595 Korrigált adózás előtti eredmény  (3a+16)+ 

38 013 43 712 2. Elszámolt amortizáció + 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 0 
-1 815 O 

0 0 

-72499 .37 2Sti 
72 499 37 256 

0 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye  1-

 

6.

 

Szállitói kötelezettség változása + 

5. 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 

S. 

Vevőkövetelés változása + 

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 

Aktiv  időbe1i elhatárolások változása + 

Fizetett adó (nyereség után) - 

Fizetett osztalék, részesedés - 

9. 

10. 

11. 

12.  

13. 

Passzív időbeli elhatárolások változása + 

436 032 

-9015 

Befektetési  cash flow (14-18.  sorok) 
Befektetett eszközöl( beszerzése - 
Befektetett eszközök eladása + 

14. 
15. 

0 

-7 453 

7 690 

-61117 
10 217 

5 435 

0 

0 

33 376 

-126 019 
2 542  

13 072  

- 264 242 

-5 679 

6 518 
0 

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 

Korrekciók az adózás előtti eredményben + 

Céltartalék képzés  es  felhasználás különbözete + 4. 

lb. 

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 
megszűntetése, beváltása + 

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök  es  elhelyezett bankbetétek 
Kapott osztalék, részesedés + 18. 0 O 

0 O 

0 0 

IH Finanszírozási  cash flow (19-26.  sorok) 0 0 
Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 
Hitel és kölcsön felvétele + 
Véglegesen kapott pénzeszköz + 

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 
Kötvény és hitelviszonyt megtestesltő értékpapír visszstizetése - 

25. Hitel  es  kölcsön törlesztése, visszafizetése - 
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 O 

0 O 

0 O 
0 O 

rv. 
27. 

Pénzeszközök változása  (1+11+111.  sorok) + 
Devizás pénzeszközök átértékelést + 

316 475 
0 

-365607 
0 

Pénzeszközök mérleg szerinti változása  (1V+27.  sorok) + 316 475 - 365 607 

c :Ha : 

3.6. Cash flow-kimutatás 

Cash flow-kimutatás (Szvt.  7.  mell.) 

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei 

A cash flow-kimutatás a számviteli politika szerint jelentős összegű korrekciót sem az adózás előtti eredményt 
illetően, sem a mérlegsorok állományváltozásához kapcsolódóan nem tartalmaz. 

4.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

JGK Zrt Kiegészítő melléklet 
6 



I , ) 

4.1.  Előző évek módosítása 

A  korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenörzés jelentősnek minősülő hibát 
nem tart fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek 
minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2.  Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A  JGK Zrt mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 
összehasonlíthatók az előző üzleti  iv  megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 

A  mérlegben az előző üzleti évhez képest. az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 
egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
nem változott. 

Értékelési elvek változása 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - az esetleges jogszabályi előírások 
változásain túl - nem változtak. 

4.1 A  mérleg tagolása 

Összevont tételek a mérlegben 

A  JGK Zrt a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek a mérlegben 

A  tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A  mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a  .16K  Zrt a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása a mérlegben 

A  mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel 
feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

4.4.  Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Pénzügyi instrumentumok 

A  KIK Zrt pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés 
címen nem értékelte M. 

Piaci érték (jelenérték) meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a JGK Zrt a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, igy a piaci érték 
(jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg. 

Valós értékelés értékelési különbözetei 

A  beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum 
esetében sem szerepel. 

36K  Zn Kiegészítő melléklet 



Valós értékelés értékelési tartalékai 

A  JGK Zrt a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a saját tőkében e címen értékelési 
tartalék nem szerepel. 

Származékos ügyletek bemutatása 

A  JGK Zrt - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - származékos ügyletei bemutatására 
nem kötelezett. 

Fedezeti ägyletek hatékonysága 

A  JGK Zrt - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - fedezeti ügyletei hatékonyságának 
bemutatására nem kötelezett. 

4.5.  Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott származékos ügyletek 

A  gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti foggó, vagy 
biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

A  mérlegben meg nem jelenő,  de  a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel  bird 
kötelezettségek 2019-ben rendeződtek: 
- Danyi Lőrinc felperes és a  West-Orient Company  Kft felperes által indított kártérítés iránti peres eljárások 
lezárultak. 

Mérlegen kívüli pénzügyi kötetezettséeek 

 

Jogcím  (1000)1M Összeg 

   

      

 

Várható nyugdíjfizetési  kötelezettségek 

 

O 

  

      

 

Várható végkielégitési kötelezettségek 

 

0 

  

      

 

Nem látszó kötelezettségek kapcsolt v.sz 
Egyéb nem látszó kötelezettségek 
Összesen: 

 

O 

O 

O 

  

      

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A  JGK Zrt pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen 
kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény  anal  külön bemutatni nem rendelt,  de 
bemutatást kívánó - tételek is megállapodások nincsenek. 

4.6.  Befektetett eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 
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Bruttó érték alakulása 
Mérlegiétel (1000HUF) Nyitó Növekedés csökkenés változásból 

átsorolás 
Záró 

Mapítás-álszervezés aktivált értéke 0 0 0  t 0 0 

Kísérleti fejlesztds aktivált értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 84 097 14 576 4 884 -1 253 93 789 

Sulked  termekek 0 0 0 0 0 

&led  vagy  agents': 0 0 0 0 0 

Immaterialis javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 

Itilmoterbill,  javak MMUS 84 007 14 376 4 884 -1 253 93 789 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok  es  kapcsolódó vagyoni értékű jogok 70 272 8 319 2 168 0 76 423 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 103 700 12 576 109$ 0 115 178 

Egyab berendezések, felszereléselc, järmilvek ‚34566 19 707 10 291 -56 143 982 

TenYűszállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, fehijitaisok 16 373 0 16 373 0 0 

Beruházásokra adoo előlegek 0 0 0 0 0 

Tirgyl iszközök összesen 324 911 40 602 29930 -36 YiK Kg3 

ebbed:  közvetlenül környezetvédelmi  calla 0 0 0 0 0 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként 
az alábbi táblázat: 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 
Mérlegtétel  (100014U/) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 
Záró 

Alauliás-eltsze:vezés aktival: értéke O 0 0 O 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 O 0 0 0 

Vagyoni trulkü jogok 33 915 12 833 3 631 O 43 117 

Szellemi  Clack O 0 O 0 0 

Üzleti vagy eégéntqc O O 0 0 O 

Immateriilia javak Isizesen 33 915 U 833 3 631 O 43 117 

ebböl: közvetienül  környezetvédelmi  call 0 0 O 0 O 

Ingatlanok jogok 3998$ 3 209 2 168 0 41 029 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 67 945 12 254 1 098 0 79 101 

 

122 123 15 417 9 995 -56 127 545 felszerelések, Egyéb berendezősek, járművek 

Tenyészállatok. 

ie f ruházásuk, feiújítások 0 

0 0 0 0 

0 

Tárgyi eszközök összesen 234 036 30 880 ‚3241 -36 247 675 

(MOEN: közvellenül körncretvédelmi célú 0 0 O 0 O 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A  tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az  stela  táblázat: 
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Tárgvévi  ten'  szerinti értékcsökkenés 
Merlegtétel (10001-11/F) Lineáris Degresszív Telj.arány Envnb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 O 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 O 0 

Vagyoni értékű jogok 12 712 0 0 121 12 833 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 O 

I mmateriális javak összesen 12 712 O O 121 (2 833 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi  eel(' O 0 0 O 0 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 208 0 0 0 3 208 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 12 254 O 0 0 12 254 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 6 824 0 0 8 593 15 417 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 22 286 0 O 8 593 30 879 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 O O 

Terven felüli értékcsökkenés 

A  tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor, 

Értékesökkenési leírás utólagos módosítása 

A  terv szerint elszámolásra kerülő értékesökkenés megváltoztatására a túrgyidöszakban nem került sor. 

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 

Terven felüli órtékesökkenési  tetras  elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban 
terv szerinti értélcesöklcenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései 

A  JGK Zrt mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az 
előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszafräsra nem került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök el  new  számolt értékvesztései 

A  JGK ze a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A  fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem  ant  fenn. 

4.7.  Forgóeszközök 

Készletek értékvesztései 

A  JGK  Zn  mérlegében  a  készletekhezkapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem azelözö üzleti évben, sem 
a  tárgyévben nem szerepel, ilyen cfmen visszafrisra nem került sor. 

Követelések alakulása 

A  követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: 
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325 250 Összesen: 

Leányvállalatokkal szemben 

Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

0 

O 

( b 

Követelések értékelése 
Jogcím (1000HUF) Eredeti 

érték 
Könyvszerinti 

érték 
Tárgyidőszaki értékvesztés 

elszámolás visszairás 
Halmozott 

értékvesztés 

Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 

17 765 17 648 0 0 117 

Követelések kapcsolt 
vállalkozásokkal szemben 

325 250 325 250 0 0 

 

Követelések jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

O 0 0 0 O 

Követelések egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 

O 0 0 O O 

Váltókövetelések 0 0 0 O 0 

Egyéb követelések 19 210 19 210 0 O 0 

Követelések összesen 362 22.5 362 108 0 0 117 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A  fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: 

Követelések kapcsolt vällalkozásokkal szemben  
Partner (10001111F) összeg 

Anyavállalattal szemben 325 250 

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 

A  JGK  Zn  mérlegében  a  forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző 
üzleti évben, sem  a  tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Hátrasorolt eszközök 

A  mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál 
hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 

4.8.  Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek  aktiv  időbeli elhatárolásai 

A  bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 

Visszahatárolt bevételek alakulása 
fogchn (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

2020-ban jelelentkező 2019.évi bevóte 

 

0 11 592 

2019-ben jelentkező 2018.évi bevétel 13 013 

 

0 

Összesen: 13 013 11 592 

Elhatárolt költségek  es  ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az 
alábbi: 
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Elhatárolt ráfordítások alakulása 
legato  (10001-IUF) Előző időszak J  Tárgyidőszak 

2019-ben jelentkező 2020.évi költségek 0 15 341 

2018-ban jelentkező 2019.évi költségek 8 241 o 

összesen: 8 241 15 341 

Halasztott ráfordítások 

A  mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepelnek. 

4.9.  Saját tőke 

Saját töke elemeinek változása 

A  saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat: 

Saját tőke alakulása 
Tőkeelem 1000HUF Előző 

időszak 
Tárgy időszak Változás Változás indoka 

Jegyzett tőke 162 000 162 000 

   

Jegyzett,  de  be nem  fatten  tőke 

 

0 

 

0 

   

Tőketartalék 4 169 4 169 

   

Eredménytartalék 161 840 138 262 -23 578 

 

Lekötött tartalék 

 

0 

 

O 

   

Értékelési tartalék 

 

0 

 

0 

   

Adózott eredmény -23 578 -25 113 -1 535 

 

Saját tőke összesen 304 431 279 318 -25 113 

 

Jegyzett tőke alakulása 

A  jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

A  jegyzett tőkében a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeg  A  annak alakulása az alábbi: 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 
Tulajdonos Jegyzett tőke 
(1000111.11) Előző időszak Tárgyidőszak 

Anyavállalat 162 000 162 OGO 
Leányvállalatok 

Közös vezetésű vállalkozások 
Társult vállalkozások 

Más tulajdonosok 0 O 

Jegyzett tőke összesen 162 000 162 000 

Jegyzett,  de  be nem fizetett tőke 

A  JGK Zrt beszámolójában jegyzett,  de  be nem fizetett tőke nem szerepel. 
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Visszavásárolt saját részvények 

A  társaság a tárgyévben saját részvényeivel nem rendelkezett, saját részvényt sem közvetlenül, sem közvetve 
nem szerzett meg és nem idegenitett el. 

Részvénykibocsátás 

A  tárgyévben részvény, átváltoztatható kötvény kibocsátás nem történt. 
A  részvények materializációjuk szerint nyomtatott részvények. 
A  részvényekhez külön opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog nem 
kapcsolódik  A  részvények  es  az átváltoztatható/átváltozó kötvények adatait mutatja be az alábbi táblázat: 

Részvények típusonként és faítánként 
Megnevezés (1000HUF) Részvények 

száma(db) névértéke 

Névre szóló részvények 1.64. 000 

ebből : törzsrészvény 162 000 

szavazatelsőbbségi részvény 

osztalékelsóbbségi részvény 

dolgozói részvény 

0 

O 
0 

O 

0 

O 0 kamatozó részvény 

egyéb részvény  
Bemulatóra szélé részvények 
ebből: törzsrészvény 

szavazatelsőbbségi részvény 

o'sztalékelSobbSégi részvény 
dolgozói részvény 

O 
O 

0 O 

O 
O 

O O 

O 

0 

O 

O 
kamatozó részvény 

egyéb részvény 

Részvények mindösszesen 
Atváltoztatható és átváltozó kötvények 

0  

0 0 

1 162 000  

0 0 

Lekötött tartalék jogcímei 

A  mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A  JGK Zrt a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése  nines. 

Tőkemegfelelés 

A  JGK Zrt fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a 
vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosit. 

4.10.  Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre 

Az előző évben a céltartalék felhasználásra került. Tárgyévben céltartalék képzésére nem került sor. 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A  mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, 
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sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 

A  mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a 
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - egyéb címen 

A  mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a 
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.11.  Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A  mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A  mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A  tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb 
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

Hatrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A  fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A  fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A  mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati 
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszá lejáratú kötelezettség sem 
került kimutatásra. 

Kötelezettségek átsorolása 

A  tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy  even  belül esedékes törlesztése 
átsorolására nem került sor. 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A  fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi: 

1 manta  KotelezeusegeK Kapcsolt ValitliKOZSSOKKill SZC 

Partner  (1000HUF) összeg 

Anyavállalattal szemben 580 231 

Leányvállalatokkal szemben 

 

0 

Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

 

0 
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Partnel (10001-TUF Összeg 

 

Összesen: 

 

580 231 

 

    

4.12.  Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

A  mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel 

Elhatárolt költségek, ráfordítások 

A  passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei,  es  azok időbeli 
alakulása az alábbi: 

Visszahatárolt ráfordítások alakulása 
Joni (100.913t.11:) E15-5).1clöze1,. TárIlYtdÓazak 

2020-ban jelentkező 2019.évi költségek 

 

0 51 467 

2019-ben jelentkező  20!  Lövi költségek 46 050 

 

0 
Összesen: 46 050 51 467 

Halasztott bevételek 

A  passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, ás azok időbeli 
alakulása az alábbi: 

Halasztott bevételek alakulása 
Jogcint (1000EUE) Elözö időszak Tárgyidőszak 

Támogatásból megvalósult beruházások 84 066 81 191 

összesen: 84 066 81 191 

Átengedett befektetett eszközök bevétele 

A  JGK  Zn  befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte 
át, így ilyen címen halasztott bevétel  a  mérlegben nem jelenik meg. 

5.  Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1.  Előző évek módosítása 

A  korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan  a  tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzeis jelentősnek minősülő hibát 
nem  tart  fei,  az ereclménykimutatás tárgyévi adataí korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb 
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2.  Össze nem hasonlítható adatok 

A  JGK  Zn  eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3.  Az eredménykimutatás tagolása 

Összevont tételek az eredménykimutatásban 
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Árbevétel Aklivált skiff Egyéb bevételek Pénzügyi művek... 

A  JGK Zrt az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem 
élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A  tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az  eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével  a  JGK  Zn  a  tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az Összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti 
Összes  tee]  feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

54.  Bevételek 

Bevételek alakulása 

A  JGK  Zn  bevételeinek megoszlását,  es  azok alakulását mutatja  be  az alábbi táblázat: 

Devetemett aumulasa  es  megosziasa 
Tárgyidőszak 

1000HUF % 
Bevétel-kategória j Előző időszak 

1000HUF % 
Árbevétel 2 093 689 69.3 2 384 661 65.9 
Alctivält sajái teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 
Egyéb bevételek 925 496 30.7 1 236 317 34.1 
Pénzügyi műveletek bevételei 53 0.0 36 0.0 
Bevételek összesen 3 019 7$S 100.0 3 621 014 100.0 

Bevételek alakulása S megoszlása 
2 500 000 

2 250 000 

2 000 000 

I 750 000 

500 000 

1 250 000 

I 000 ON 

750 000 

500 000 

250 000 

EWO Idöszait 

Tdrgykkiszak 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek 

A  beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként 
elszámolt bevételek anya- és leányvállalatoktól származó összegeit mutatja be az alábbi táblázat: 
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Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000111JF) 

01.  Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

ÖSS7eg 

2 384 661 

0 1 197 428 

Végleges jelleggel 
i
kapott támogatások  

Felhasználás 
korábbi tárgyidőszaki 

Támogatás  (10001-11.1F) 

Önkormányzati 

Kapo 
összeg 

I 197 428 

Rendelkezésre 
alto  összeg 

0 

4.10 1' 

Bevétel (1000HIJF) Anya- 
vállalattól 

Leány- 
vállalatoktól 

Más kapcsolt 
vállalkozástól 

Értékesítés  note')  árbevétele 2 211 880 0 0 

Egyéb bevételek 1 204 013 0 0 

Pénzügyi intiveletek bevételei 

Összesen: 

0 0 0 

3 415 893 0 0 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 

S azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

Árbevétel tevékenységenként 

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, 
szolgáltatások szerint az alábbi: 

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása 
Tevékenységi kör 1000HUF) 

Tárgyidőszak 

Vagyongazdálkodás 

  

594 291 

 

584 298 

Intézmények, utak, műszaki feladatok 

  

165 751 

 

233 958 

Lakások, helyiségek elidegenítése 

  

87 531 

 

76 635 

Parkolás 

  

445 770 

 

574 263 

Teleki téri piac 

  

55 827 

 

38 652 

Egyéb 

  

284 887 

 

196 511 

Önkormányzati lizemelteiési feladatok 

  

459 632 

 

660 344 

Összesen: I 2 093 689 2 384 661 

Export  árbevétel bemutatása 

A  JGK  Zn i  a  beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

Exporttámogatás felhasználása 

A  JGK  Zn  a  beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A  támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 

támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként S évente - mutatja be az alábbi 

táblázat. 
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Árbevétel ( 
Előző időszak 



Támogatás (1000HUF) Kapott I 
összeg 

Felhasználás i Rendelkezésre 
korábbi tárgyidőszaki  j álló összeg 

Központi 

Nemzetközi 
I005 i 0 I 

1 
i o05

 

-1 
0 

Más gazdálkodótói kapott 01 0 0 0 
Összesen: 19843 T 01 1 198 433 0 

Visszatérítendő kapott támogatások 

Kompenzációs program keretében kapott,előlegként folyósított, visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) 
tárnogatás:339364Ett 

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 

Jogszabály támogatásoldral kapcsolatos kiegészítő információk közlését  a  JGK  Zn  számára nem írja elő. 

Üzletág értékesítés bemutatása 

A  JGK  Zn  a  tárgyidőszakban üzletágat nem értékesített, e jogeímen sem egyéb bevitelt nem számolt  el,  sem 
eszközöket vagy kötelezettségeket nem vezetett ki. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A  tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek jelentős része -  as  előző évhez hasonlóan- a 
városüzemeltetésre és intézményműködtetésre kapott kompenzáció. 

5.5.  Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A  JGK Zri ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Ráfordítások alakulása S megoszlása 
Ráfordínis-kategória I EiS időszak 

1000HUF 

 

Tárgyidőszak 
10001111F 

Anyagjellegű ráfordítások 1 435 740$ 47.2 1 933 219 53.1 
Személyi jellegű ráfordítások 1 518 845 50.0 1 615 456 44.4 
Értékcsökkenési leírás 

 

38 013 ‚.3 

 

43 712 1.2 
Egyéb ráfordítások 

 

44 78/ 1.5 

 

47 070 1.3 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 

  

2 0.0 

  

152 0.0 

Ráfordítások összesen 3 037 381 100.0 3 639 609 100.0 
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Rá fordítások alakulása és megoszlása 
2 0110 000 

l50000 - 
* 

1 540 000 

1 250 000 

I moo 

750000 

500 000 

team 

SWIM 
EitékrAkkeoési— Egyéb  nifordi14.. Fionigyi 

Előző Időszak 

g Tärgyieszak 

Költségek költségnemenként 

A  költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

Konsegek keltse nemenkenn megosziasa. a lakulasa 
Költségnem tijözö idósza 

1000HUF % 
Tärgyidüszak 

1000HUF % 

Anyagjellegü ráfordítások 1 435 740 47.9 1 933 219 53.8 

Személyi jellegű ráfordítások 1 518 845 50.8 1 615 456 45.0 

Értékcsökkenési leírás 38 013 1.3 43 712 1.2 

Költség,nemek összesen 7 992 598 100.0 3 592 387 100.0 

Költségek költségnentenkénti megoszlása, alakulása 
2 000 000 

I 750 ON - 

I 500 000 

I 230 000 

1 000 000 

150 000 

500 000 

250 000 

O 

  

 

Előző xlöszak 

Tärgyeezak 

  

Sztinifyi jet—

 

trtélecsökken... 

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei 

A  tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi 
táblázat: 
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Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF) Összeg 

Kommunikációs szolgáltatások (posta,telefon,intemet...) 15 738 

Szakértői szolgáltatások (jogi,számviteli,nyelvi,számítástechnikai...) 203 385 

Utazási költségek (taxi,menefiegy,szállás, 16 052 

Marketingköltségek (reklármhírdetésjutalék,sales...) 3 127 

Más anyagjellegü szolgáltatások (szállításjavita.s,takarítás,rezsi...) 708 951 

Más nem anyagjellegű szolgáltatások (bérlettagság,oktatás...) 25 586 

Összesen 972 839 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A  tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek is ráfordítások 

A  tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került 
elszámolásra. 

5.6.  Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

A  társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint a 
társasági adó minimum alapján került sor. 

Adóalap módosító tételek 

A  tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi 
adatok: 

Adózás előtti eredményt esökkentä tételek 
Módosító tétel (1000HUF) összeg 

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor  Tao.  szerinti nettó érték (kiemelve: 
K -1-l'  eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése) 

43 712 

Összesen: 43 712 

Adózás előtti eredményt növelő tételek 
Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

A  számviteli értékcsökkenis összege, kivezetett eszközök könyv szerinti  net-to  értéke 43 712 

  

Jogerős határozatban megállapított bírság, az  ART, AIR  és  TB  törvények szerinti jogkövetkezmények 
(Ónellenőrzés kivételével) 

211 

 

Összesen: 43 923 

  

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása 

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánái módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása 
nem jelentős. 

Jelentős egyéb és pénzügyi bevételek is ráfordítások hatása az adóalapra 

A  tárgyidőszakban elszámolt egyéb bevételek is ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevitelei és 
ráfordításai között jelentős, a társasági adóra számszerűsített hatást gyakorló tételek nem voltak. 

Adófizetési kötelezettség változása 
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A  JGK Zrt adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl -  net,,  történt 
olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.7.  Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról) 

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem 
kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. 

Lezárt származékos ügyletek az eredményben 

A  gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak. 

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek 

A  tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások is bevételek 
egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor. 

6.  Tájékoztató adatok 

6.1. Import  beszerzések 

A  gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt. 

6.2.  Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek 

A  tárgyidőszakban  a  jelen kiegészítő mellékletben bemutatott, saját tőkét érintő tételeken kívül  a  JGK  Zn 
tőkeműveletekben nem vett részt. 

6.3.  Átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek 

A  JGK zrt a tárgyidőszakban átalakulásban, egyesülésben, szétválásban nem vett részt, ehhez kapcsolódóan 
tételeket nem számolt el. 

6.4.  Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Vezető tisztségviselők munkadíja 

A  vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti  iv  után 
járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat: 

Vezető tisztségviselők járandóságai 

 

Vezető tisztségviselők ()000HUF) Munkabér 
összege 

Más I 
járandóság 

Összesen 

Ügyvezetés 0 o o 

Igazgatósági tagok 49 846 15 5 5 6537! 

Felügyelő Bizottsági tagok 8 963 0 8 96 

Összesen: 58 809 15 525 74 334 

Vezető tisztségviselők előleget, kölcsönei, garanciái 

Vezető tisztségviselők részére folyósított fizetési elöleg visszafizetésre került. 
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805 804 Szellemi foglalkozásúak 
Fizikai foglalkozásúak 

Összesen: 

431 245 

1 237 049 

Béradatok 

A  tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

Birköltsi2 megoszhisa 
Ällólnilezsootef Bérköltség 

 

Jogcím (1000HUF) Kit izetések 

 

utazási költségtérítés 

 

14 132 

 

SZÉP kártya 

temetési segély 

végkielégítés 
betegszabadság 

 

44 216 

510 

22 192 

15 596 

 

    

iskolakezdési támogatás 680 

munkáltató által befizetett önkéntes egészségpénztári bef 52 
adóköteles költségtérítés 3 727 

táppenzhozzitjárulas I/3-a 4 106 

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek 

A  korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle 
nyugdíjfizetési  kötelezettség nem áll fenn. 

Könyvvizsgáló  anal  felszámított díjak 

A  tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati dU  került felszámításra, 
más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.  A  beszámoló könyvvizsgálatáért 
felszámított díj összege: 2400eFt. 

6.5.  Bér- is létszámadatok 

Létszámadatok 

A  tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat: 

Átlagos statisztikai ällomia  i  létszám  me  oszlása 
Állománycsoport (t) Átlagos 

létszám 

Szellemi 165 
Fizikai 

összeseo: 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A  tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti 
bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat: 

Béren kívüli juttatások megoszlása 

171 

336 

JGK Zn Kiegészíti", melléklet 
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Jogcím (10001-RIF) ifizetések 

  

    

egészségügyi orvosi ellátás 1584 

 

reprezentációs költség és szja 5 726 

  

védőital 

egyéb 

Összesen: 

I 523 

1 205 

122 495 

  

    

kultúra utalvány 28 

adémentes védőszemüveg 581 

bérenkívüli juttatások szja 6 637 

z 

Bérjárulékok jogeímenként 

A  tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 

Bérjárulék (1000HUF) Összeg 

Szociális hozzájárulási adó 221 800 
Szakképzési hozzájárulás 18 239 
Egyéb béljárulékok 15 873 

Összesen 255 912 

6.6.  Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A  tevékenység jellegéből adódóan  a  JGK  Zn t közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot,  a 
tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem  a  tárgyévben költség nem 
került elszámolásra. 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A  környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az 
előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

A  kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, beiyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem 
állt fenn. 

6.7. A  megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A  számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és 
valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

.1Gl< Zrt Kiegészítő melléklet 
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1.  Bemutatkozás 

1.1.  Szervezet 

Vezetés 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt alapítója és egyszemélyi tulajdonosa:  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Belső ellenőrzés 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. belső ellenőrzését a Tamási Tanácsadó és Szolgáltató Kft 
végzi. 

A  társaság vezetése 

A  társaság irányítását az igazgatóság látja el.  A  társaság ügyvezetéseként  2019.  januártól négy főből álló 
igazgatóság működik, és az igazgatóság tagjai önállóan képviselik a társaságot. Az igazgatóság az 
igazgatóság elnökéből és az igazgatókból áll. 

A  társaság vezetését az igazgatóság elnöke látja el. Az igazgatóság elnökét a társaság részvényese jelöli 
ki, határozott időre,  5  évre. 

Az igazgatókat a társaság részvényese nevezi ki és menti fel. Az igazgatók megbízatása határozott időre, 
5  évre szól. 

A  társaságnál  3  tagú felügyelőbizottság működik.  A  felügyelőbizottság tagjait és elnökét a társaság 
részvényese bízza meg határozott időre,  5  évre.  A  felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

A  társaságnak egy könyvvizsgálója van. Kijelölése a képviselőtestület döntése alapján történik.  A 
könyvvizsgáló feladata a társaság működésének az ellenőrzése. 

A  szervezet felépítése 

A  társaság üzleti tevékenységéhez megfelelő, igényekhez alkalmazandó munkaszervezetét az 
igazgatóság elnöke alakítja ki.  2019.  novembertől a társaság a Központi irányításra, három fő belső 
szervezeti egységre (igazgatóságra), a vagyongazdálkodási, a gazdasági, valamint a városüzemeltetési 
igazgatóságra oszlik, melyek élén az igazgatók állnak, akik önálló döntéshozatali és képviseleti jogokkal 
rendelkeznek. 

Az Üzemeltetési divizió (korábban Intézményműködtetés), valamint az új Teleki téri Piac és Termelői 
Piac a Vagyongazdálkodási igazgatóság alá került, a Parkolási igazgatóság a Központi irányítás keretén 
belül közvetlenül az igazgatóság elnökének irányítása alatt áll. 

Telephelyek 

A  JGK Zrt a beszámolási időszakban székhelyén kívül, (ami  2020.  január 13-tól  1084 Budapest, Őr utca 
8  ) más magyarországi telephelyen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet.  A  telephelyek:  1084 

Budapest,  Tavaszmező utca  2.; 1081 Budapest,  Kiss József utca  19.; 1084 Budapest, Aurora  utca  12.; 
1084 Budapest, Aurora  utca  19.; 1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  25.; 1084 Budapest,  Német 
utca  17-19.; 1083 Budapest,  Losonci utca  2.; 1086 Budapest,  Dankó utca  3-5.; 1084 Budapest,  Baross 
utca  84.; 1082 Budapest,  Baross utca  81.  fszt.  5.; 1086 Budapest,  Magdolna utca  20.; 1086 Budapest, 
Magdolna utca  24.; 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  23.; 1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  17.; 1086 
Budapest,  Karácsony Sándor utca  1.; 1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  3.; 1086 Budapest,  Teleki 
László tér I.;  1086 Budapest,  Magdolna utca  4.; 1081 Budapest,  Népszínház utca  14.  pince. 



Cégcsoport 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más 
társasággal szemben függőség nem áll fenn. 

1.2.  Piaci környezet 

Tevékenység 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  tevékenysége 

A  Vagyongazdálkodási igazgatóság vonatkozásában:  

• az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában  a  vagyonhasznosítási 
feladatok ellátása, 

• a bérleti, használati díjak és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjak beszedésével, 
teljeskörű hátralékkezeléssével, valamint a vételár beszedésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, 

• kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kötődő ingatlanszolgáltatási és 
üzemeltetési, valmint a magas- és mélyépítési, elektromos, gépészeti, közmű tervezési, 
felújítási, beruházási feladatok bonyolításának, koordinálásának és műszaki 
ellenőrzésének ellátása, 

• társasház alapítás, 

• az Önkormányzat tulajdonosi képviseletének ellátása, 

• a társasházi közös képviselet ellátása 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, így különösen az oktatási, nevelési, 
szociális és gyermekjóléti - gyermekvédelmi intézmények gyorsszolgálati és 
karbantartási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelők, körzeti 
megbízotti irodák üzemeltetésével, karbantartásával és gyorsszolgálati tevékenységek 
ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése. 

• az Intézményműködtetési feladatok ellátása vonatkozásában: 

az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő gazdasági társaságok, 
költségvetési szervek és intézmények (JGK  Zn.,  JKN Zrt., JEB, NEO, JSzSzGyK, 
Önkormányzat és  a  Polgármesteri Hivatal telephelyei és az általános iskolák konyhái) 
karbantartása, épületkarbantartás, épületgépészet, tűz-, és munkavédelem,  sport-  és 
játszóudvarok karbantartása, eszközök, felszerelések, berendezések karbantartása; 

a Belső Pesti Tankerületi Központ részére a Képviselő-testület által önként vállalt 
feladatok ellátása, így a ballonos víz biztosítása és iskolabusz üzemeltetése, illetve a 
sportsátor működtetése, 

• az Új Teleki téri Piac és Termelői Piac üzemeltetésének feladatellátása vonatkozásában: : 

a  Budapest,  VIII. kerület,  35123/11.  hrsz-ú, új Teleki téri Piac üzemeltetése, a piac vezetése, 
napi működés biztosítása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, bérleti díjak számlázása és 
beszedése, árusítóhelyek hasznosítása; 



a tulajdonos egyedi mérlegelési jogkörében eseti döntés alapján a  Budapest,  VIII. kerület Gyulai 

Pál  u.,  Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakaszon elterülő közterületnek őstermelői piacként 

történő üzemeltetése, a piac vezetése, napi működés biztosítása, helyszíni ellenőrzések 

lefolytatása, bérleti díjak számlázása és beszedése, árusítóhelyek hasznosítása. 

a  Budapest,  VIII. kerület Szerdahelyi utca  17-19.  szám alatti ingatlan gépjármű parkolóként 

történő üzemeltetése, napi működésének biztosítása, díjak beszedése is számlázása, üres 

gépjármű-beállók értékesítése. 

Kapcsolattartás a szakhatóságokkal (Pest-megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály;  Budapest  Főváros Kormányhivatala — 

VI. Kerületi Népegészségügyi Osztály) 

A  Városüzemeltetési igazgatóság vonatkozásában:  

• az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntartása, 

gondozása, takarítása; 

• közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása; 

• közösségi kertek fenntartása; 

• kerületgondnoki rendszer működtetése; 

• kerületőrség működtetése; 

• az Önkormányzat tulajdonában álló utak, járdák fenntartása, karbantartása; 

• az Önkormányzat tulajdonában  es  kezelésében lévő közterületek takarítása; 

• illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása; 

• külön megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületeken takarítási feladatok ellátása. 

A  Parkolási igazgatóság vonatkozásában:  

• a fizető — kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján a fővárosi 

tulajdonú — várakozóhelyek üzemeltetése; 

• a várakozási övezetek területén a mindenkori Parkolási rendeletben meghatározott 

díjfizetési feltételekkel történő várakozás ellenőrzése, valamint az Önkormányzatot 

megillető, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 

szerinti - Parkolási rendeletben szabályozott mértékű - várakozási díj is pótdíj 

beszedése és behajtása; 

• Józsefváros közterületi parkolóhelyei jogszerű használatának ellenőrzése, a 

jogosulatlan használatok esetén a jogszabályban előírt szankciók alkalmazása; 

• az egységes parkolás-szabályozás fővárosi bevezetésével a terület jellegéhez igazodó 

parkolással a szabálytalan parkolások visszaszorítása, a környezeti ártalmak 

csökkentése; 



• a szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szükség 
szerint módosítása, pótlása; 

• a parkolás üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésének 
technikai előkészítése, az új beruházások szakmai véleményezése; 

• ügyfélszolgálat működtetése, a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása; 

• a forgalomtechnikai tervek jogszabályban előírt időpontokban meghatározott, 
rendszeres felülvizsgálata, és a parkolás üzemeltetési feltételeknek, a jogszabályoknak 
megfelelő aktualizálásának elvégzése és elvégeztetése; 

• a Józsefváros területén található várakozási övezetekkel kapcsolatos döntések, 
adatfelmérés, adatszolgáltatás előkészítésének végzése az Önkormányzat részére 
szükséges, illetve igényelt információk, adatok megadásával; 

• a díjfizető övezetek területén az Automaták telepítés; üzemeltetése, fenntartása, 
karbantartása, javítása, kellékanyagok pótlásának, valamint az alkatrész utánpótlással 
kapcsolatos feladatok ellátása; 

• a díjfizető övezetekben a közterületi parkolóhelyeket kijelölő közúti közlekedési 
jelzőtáblák és útburkolati jelek telepítése és fenntartása; 

• a díjfizetésbe bevont parkolóhelyek is a kedvezményt biztosító jogosultságok 
ellenőrzése, pótdíj kiszabása, pótdíjazás esetén fényképfelvételek készítése; 

• a mobiltelefonos parkolás értékesítés elősegítése  es  működtetése érdekében 
kapcsolattartás a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel; 

• az Automaták pénzkazettáinak ürítése, szállítása, pénzintézetnek történő átadása 
elismervény ellenében; 

• az informatikai eszközök üzemképességéről, az informatikai eszközök által kezelt 
adatok biztonságos és az Önkormányzat által ellenőrzött és ellenőrizhető szoftverváltás, 
illetve meghibásodás esetére is hozzáférhető, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
előírt módon való tárolásáról történő gondoskodás. 

Piaci környezet 

A  társaság közszolgáltatási szerződés keretében végzi tevékenységét nem profit orientált módon, így a 
piaci környezet nem értelmezhető. 

Piaci pozíció 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. piaci részesedése nem mérhető. 

1.3.  Jövőkép 

Tevékenységünk során a magas szakmai tudást, igényességet a minőségben és az együttműködésben 
alapértéknek tekintjük, amelyeknek a fenntartására és fejlesztésére sok energiát fordítunk - ez a feltétele 
annak, hogy előrehaladásunk kulcsa továbbra is ami kezünkben legyen. 



Várható fejlődés 

A  közszolgáltatási feladatok magasabb szintű ellátása érdekében a társaság további informatikai, 

szakmai és humán fejlesztéseket valósít meg. Ennek keretében komplex informatikai fejlesztés indult a 

társaságnál önkormányzati támogatásból. 

Üzleti tervek 

A  társaság közszolgáltatási feladatait a tulajdonos önkormányzat prioritásai alapján végzi. Állandó 

feladatai mellett az önkormányzati költségvetésben céljelleggel elkülönített pénzeszközök 

felhasználását szigorú kontroll mellett végzi. Az állandó és egyedi feladatok a társaság üzleti tervében 

vannak részletezve. 

Várható változások 

A  társaságban a koronavírus járvány miatti intézkedések jelentős változást hoztak, jelentős változást 

okozó döntés pl. a parkolás ingyenessé tétele.  A  többi közszolgáltatási feladat ellátása az előző éveknek 

megfelelően alakul egyelőre. 

2.  Üzletpolitika 

2.1.  Társadalmi szerepvállalás 

Szerepvállalás bemutatása 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  társadalmi szerepvállalása a közszolgáltatási szerződésben 

került megfogalmazásra. 

2.2.  Foglalkoztatáspolitika 

Foglalkoztatáspolitika bemutatása 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. foglalkoztatáspolitikája a jó munkavállalók megtartására  es 

továbbképzésére, valamint a megfelelő ismeretekkel rendelkező új munkavállalók megszerzésére 

törekszik. 

Foglalkoztatási helyzet 

A  foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi: 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. áltagos statisztikai állománya az előző évi  355  főről  336  főre 

csökkent, mert az üres álláshelyeket nem sikerül betölteni.  A  közfoglalkoztatás szintje folyamatosan 

csökken, ennek oka, hogy a jól dolgozó közfoglalkoztatottak munkavállalói állományba kerülnek, 

illetve egyszerűsített munkaszerződéssel kerülnek foglalkoztatásra. 

2.3.  Kutatás, fejlesztés 

K+F célok 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat 

nem fogalmazott meg. 

K+F tevékenység bemutatása 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem 

végez. 



2.4.  Környezetvédelem 

Környezetvédelmi felelősség 

A  tevékenységének jellegéből adódóan a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. környezetvédelmi 
felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető. 

Környezetvédelem pénzügyi hatásai 

A  környezetvédelem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. számára nem jelent érdemi ráfordítást, 
így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással. 

Környezetvédelmi fejlesztések 

A  tevékenység jellegéből adódóan a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a környezetvédelem 
területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket. 

Környezetvédelmi támogatások 

Környezetvédelmi fejlesztésekre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. nem kapott támogatást,  es 
nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését. 

Környezetvédelmi eszközök kezelése 

A  környezetvédelem eszközei tekintetében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a 
környezetvédelem valós igényei szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet 
védelmét valóban ellássák. 

Környezetvédelmi intézkedések 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. környezetvédelmi intézkedéseket abban az esetben végez, 
melyekben ezt a tevékenység megkívánja. 

2.5.  Kockázatkezelés 

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem 
rejtene, azonban a pandémia miatt nagyfokú a bizonytalanság nemcsak Magyarországon, hanem 
világszerte. 

Pénzügyi kockázatok 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt. 

Kockázatkezelési politika 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, 
minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges szempont a 
gazdálkodás biztonsága. 

2.6.  Minőségpolitika 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tevékenységének jellege nem kívánja meg a tanúsított 
minőségpolitikát, és minőségbiztosítási rendszert. 



3. A  tárgyévi gazdálkodás értékelése 

3.1.  Üzleti év értékelése 

Üzletmenet bemutatása 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet további 
elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a társaság helyzete a beszámoló más részeiből 
megfelelően megítélhető. 

Üzleti év értékelése 

A  jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása teljes mértékben a várakozásoknak 
megfelelően alakult. 

Tervteljesülés értékelése 

Az üzleti tervhez képest a teljesítés sokkal hatékonyabb gazdálkodást mutat, a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott kompenzációs előleg csak részben került felhasználásra.  A  Teleki téri piac 
kivételével minden területen jelentős költség megtakarítást ért el a társaság. 

Éves beszámoló értékelése 

Jelen beszámoló a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és 
üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- is várható jövőbeni adatok alapján 
további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet  ad. A  beszámoló adatai 
megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be. 

3.2.  Fordulónap utáni események 

Mérlegkészítésig bekövetkezett események 

A  mérleg fordulónapját követően lényeges esemény következett be, a világjárvány, azonban ez a tény a 
2020.  év gazdálkodását befolyásolja, a 2019.év vonatkozásában ez a körülmény a  2019.  évi beszámoló 
megítélését nem befolyásolja, arra a 2019.évi beszámoló megfelelő alapot nyújt. 

Fordulónap utáni folyamatok 

A  mérleg fordulónapját követő olyan különösen jelentős folyamat nincs (a pandémián kívül), mely a 
tényleges körülmények megítélését befolyásolná. 

4. Tőzsdei jelenléthez kapcsolódó kiegészítő információk 

4.1.  Tőzsdei jelenlét 

Tőzsdei jelenlét 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kibocsátott - részesedést vagy szavazati jogot megtestesítő - 
értékpapírjai nem kerültek tőzsdei bevezetésre, azok tőzsdei kereskedelme nem engedélyezett. 



&2c'4 (J -

 

GA/GA IGAZGA I ÚSÁG 

Jegyzőkönyvi kivonat 

amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának  2020.  évi  3. 
rendes üléséről 

11/2020. (05.28.)  számú PB határozat  3  igen, egyhangú szavazattal 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Felügyelő Bizottsága elfogadja  a 2019.  évre 
vonatkozó éves beszámolót és könyvvizsgálói jelentést, egyben javasolja  a  Tulajdonosnak 
elfogadásra az alábbiak szerint: 

- a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó,  a  határozat mellékletét 
képező éves beszámolóját  1.145.745e Ft  összegű mérlegfőösszeggel, valamint  -25.113e Ft 
összegű adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

- elfogadja az éves beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet a Mátyás & 
Partnere Kft. (székhely:  8200.  Veszprém,  Hoffer  Ármin sétány  2.,  cégjegyzékszám:  19-09-
503916)  képviseletében Mátyás Pál könyvvizsgáló bocsátott ki. 

Budapest, 2020.  május  28. 

GeJa  30, 
Csekk Boglárka 

jegyzőkönyvvezető 
hitelesítő 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  részvényeseinek 

Vélemény 

Elvégeztük a(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. („Társaság")  2019.  évi  eves  beszámolójának 
könyvvizsgálatát, amely  eves  beszámoló  a 2019.  december  31-i  fordulónapra készített mérlegből — melyben 
az eszközök  is  források egyező végösszege  1.145.745  eFt, az adózott eredmény  -25.113  eFt (veszteség) 
és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint  a  számviteli 
politika jelentős elemeinek összefoglalását  is  tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint  a  mellékelt  eves  beszámoló megbízható  es  valós képet  ad a  Társaság  2019.  december 
31-én fennálló vagyoni  is  pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről  a  Magyarországon hatályos,  a  számvitelről szóló  2000.  évi C. törvénnyel összhangban 
(a  továbbiakban: „számviteli törvény"). 

A  vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a  Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk  „A  könyvvizsgáló éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért valófelelössége" szakasza tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban ós a  Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól S a fegyelmi eljárásról 
szóló szabályzata"  -ban,  valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetiben a Nemzetközi Etikai 
Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe" -ben (az 1ESBA Kódex-ben) foglaltak 
szerint, és megfelelünk az ugyanezen nonnákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményünkhöz. 

Egyéb információk:  Az  üzleti jelentés 

Az  egyéb információk a(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  2019.  évi üzleti jelentéséből állnak. 
A  vezetés felelős az üzleti jelentésnek  a  számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 
előírásaival összhangban történő elkészítéséért.  A  független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" 
szakaszában az  eves  beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az Üzleti jelentésre. 

Az eves  beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban  a  mi felelősségünk az üzleti 
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e 
az  eves  beszámolónak vagy  a  könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-
e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.  Ha  az elvégzett munkánk alapján arra  a  következtetésre 
jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről  es a  hibás 
állítás jellegéről jelentést tenni. 

Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelösségü Társaság  H H-8200  Veszprém,  Hoffer  Ármin sétány  2. 
www.matvaspal.hu  e-mail:  info@matvasnal.hu  it:  +  36 20 9417382;  fax: +  36 88 442382 
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A  számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a 
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e. és erröl, 
valamint az üzleti jelentés és az eves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása. 

Véleményünk szerint a(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi üzleti jelentése minden 
lényeges vonatkozásban összhangban van a(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi éves 
beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság 
számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk 
véleményt. Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem 
jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk. 

A  vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A  vezetés felelős az eves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állítástói mentes eves beszámoló elkészítése. 

Az eves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozAs 
folytatására való képességét  es  az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves 
beszámoló összeállításáért. 
A  vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből ken kiindulnia,  ha  ennek az elvnek az érvényesülését 
eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozAsi tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi 
beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A  könyvvizsgáló eves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A  könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az eves beszámoló egésze nem 
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményünket tartalmazó ftiggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsátsunk ki.  A  kellő bizonyosság magas 
fold' bizonyosság,  de  nem garancia arra, hogy a  Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.  A 
hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek,  ha  ésszerű lehet az a 
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott eves 
beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

A Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az eves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
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könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő is megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzünk a véleményünk megalapozásához.  A  csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem 
tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll 
felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek,  de  nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések  es  kapcsolódó közzétételek észszerűséget. 

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll 
fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban 
lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy  ha  a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk 
dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük az eves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az eves beszámolóban teljesül-e 
az alapul szolgáló ügyletek is események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait 
is,  ha  voltak ilyenek. 

Kelt Veszprémben,  2020.  május  29.  napján 

Mátyás Pál Mátyás Pál 
ügyvezető Kamarai tag könyvvizsgáló 
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Cégjegyzék száma 

A2. k-adÁka-

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a vällalkozäs megnevezése 

1082 Budapest,  Baross utca  63-67. a vállalkozás clme, telefonszáma 

2019.  december  31. 
fordulónap 

Éves beszámoló 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

TERVEZET 

Keltezés,  Budapest 2019.  január  28. 
a vállalkozás vezetöje 

(képviselője) 
P. H. 
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lafisztikai szamjele 
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Cégjegyzék  sane  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Eves  beszámoló EREDMÉNYKIMUTATASA 

(összköltség eljárással)  A  változat 

adatok E Ft-ban 

Teel-
szám 

A  tétel megnevezése Tárgyév 

 

b d 

01 . Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 350 748 

02 . Export  értekesités  netto  árbevétele 0 
I ERTEKESITES NETTÓ ARBEVETELE  (1.+2.) 2 350 748 

03 . Saját termelésű készletek állományváltozása 0 

 

Saját előállítású eszközök  aktivalt  értéke 0 
II . AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTEKE  (314.) 0 

Ill . EGYÉB BEVETELEK 1 081 056 
iil/a . Ebből: visszaút ertökvesztés 

 

05 . Anyagköltség 95 133 
06 . Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 008 320 
07 . Egyéb szolgáltatások értéke 79 386 
08 . EladoLl áruk beszerzési értéke 

 

09 . Eladott (k8zvetite9szolgáltatésok értéke 580 709 

IV. ANYAGJELLEGU RÁFORDITASOK  (5.+6,+7.+8.+9.) 1 763 548 
10 . Sörköltség 1 279 393 
11 . Személyi jellegű egyéb kifizetések 64 267 

12, Bárjárblékok 295 529 
V. szepiecn JELLEG) RAFORDITASOK  (10.+11.+12.) 1 839 189 

VI . ERTEKCSOKKENESI LEÍRAS 20 516 
VII . EGYÉB RAFORDITaOK 6 969 

Vil/a . Ebből: értékvesztés 

 

A. UZEMI (üzletOTEVEKENYSÉG EREDMÉNYE(U11+11/4V-V.VINII) 1 582 

13  . '<spelt  (járó) osztalék  es  részesedés 

 

13/a  . Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

 

14  . Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 

 

14/a  . Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

 

15  . Befektetett pénzügyi eszközök MI (értelepaplrokból, kölcsönökből származó bevetel 

 

15/a  . Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 

 

16 . Egyéb kapott  (Ord)  kamatok  es  kamatjellegű bevételek 

 

16/a  . Ebből: kapcsolt välialkozástól kapott 

 

17  . Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

 

17/a  . Ebből: értékelési különbözet 

 

VIII . PENZUGYI MŰVELETEK BEeTELÉt13.+14.+15.+16.+17.) D 
18  . Részesedésekből WärflIaZe ráfordhasok, ärfdyamveszteségek 

 

18./a  . Ebből: kaocsolt vállalkozásnak adott 

 

19  . Befektelett pénzügyi eszkäzäkböl (ertékpapírokból, kölcsönökből származó ráfordit, 

 

1Wa . Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

 

20  . Fizetendő (ilzetett) kamatok  es  kamatjellegű ráforditások 

 

70/a  . Ebből: kapcsolat vállalkozásnak adott 

 

21  . Reszesedések, értékpapírok, tartósan adott I:81086;16k, bankbetétek értékvesztése 

 

22  . Pénzügyi műveletek egyéb ráforaásai 

 

22/a  . Ebből: értékelési különbözet 

 

IX  . PENZUGYI MŰVELETEK RÁFORDRÁSAI  (18+16420+21+22.  sor) 0 

8. PENZUGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII-X.) 0 
C. ADDZAS ELOTTI EREDMÉNY A+B) 1 582 
X . Adófizetési kötelezettség 5342  
V . ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) -3760 

Keltezés:  Budapest 2019.  január  28  
a vállalkozás vezetője 

PH. (képviselője) 
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