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Vrici Vitosfeilesz16 Kft.
2600 Y 6c, Koztfusas6g
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34.

_ Feli!ryel6 BizottsAg jelentl.se a 2016. mrijus 9. napiln tanandl
Gtzdasfigi - Virosiizemeltet6si €s Vagyong azdalkod ;i'Bizottseg iil6s6re
Feliigyel6_

Brzottsig megrrizsgilta

j6vihagyta a 2075. irzred 6v m6tleg6t, kieg6szit6 mell6klet6t,
forisok egyez6-v6gossl,ege 649.652.000.folnt, a 66t1"* szerinti ad6zott eredm6ny 5.127.000.-forint 1nyercieg. naeiggyaz3a6tt ztt6l, hogy
a beszLmo.l6 adatai .megfelel6en tiikrcizik a t6rsas6.g val6s p6nzigyi, -g:'zdasagl helyzet6t, a
kirnntatisok osszhangga biztositott, megfelel6en t jikoztat az izlitrneiet6l Js a m6kod6s
6.s

uzgyonvLrtoz6s levez.t6s6t, melyben az eszkoz6k 6s

etedm6ny616l.

A ti'szsig

rigyvezet6je a jelent6s id6szakitban a Feliigyel6 Biaotts ggal egyiitunrikddve dolgozott,
a tcirv6nyes kdtelezetts(:.geinek eleget tett.

A

Bizonslg hrtarozatit a m6tleg adatai, a sz6beli kieg6szit€s 6s konyrrvrzsgil6i

_Fel.,]srel5
szakv6lem6ny alapjLt hoztz meg.

Y4c.2016. m6ius 2.

Kovics Agnes
Feliigyel6 Bizonsdgr tig

Feliigyel6

Bzottsigi tag

Balkovics P6ter
Feliigyel6 Bizotts6g elnoke

Hatitozati iavaslat
Y6c Yzros onkorm6nyzat G,,dasig|

- vi.rosiizemeltet6si 6s vagyongazdilkodisi Bizotts6ga
megtztgyaka 6s a K6pvisel5-testiiletnek elfogadistz jlasollz a V6ci Viroifeileszt6 Kf1 2015. 6vi
Eves Beszdmol6t|t 649.652.000 Ft m6rlegf6osszeggel 6s 5.127.000 Ft ad6zott, m6tleg szerinti
eredm6nnyel 6s dont az eredm6ny, eredm6nytartal6kba

helyez6s6t5l.

Hat|ridii: azonnal

-

FelelSsr V:ici Virosfejleszt6 Kft. iigyv.ig.

PKI Kiinywizsgfl6 Iroda Kft.
Koszolanl u. 6. . Telefon: (27) 347 -656
. e-mail: pkikft @invitel.hu
.rrr,rvrf s

2120 Dunakeszi,

FUGcETLEN

,{

K0rrvwzscAr,6r

Vdci Vdrosfejlesd' KIL tulajdonosdnok

Az dves besz6mol6r6l kdsziilt j elentds
Elvdgezttlk a V{ci V6rosfejlesztd KfL (2600 V{q Koztdrsasdg ft 34., c€gie$z€ksz6m: f3 09 130719) melldkelt 2015. dvi
dves beszamol6jenak a k0n)wizsg6latet, amely dves besz6mol6 a 2015. december 31-i fordul6napra elkdszitett mCrlegbdl
melyben az eszkdzdk is forrlsok egyezb vegosszqg 649 .652 E Ft, a mdrleg szerinti eredmdny 5 . I 27 E Ft (nyeres 69)
-, Cs az
ezen id6ponttal v4gzfrd6
vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a szimviteli politika meghat6roz6 elemeit 6s az
egydb magyx6zl inform6ci6kat
'we tartalnaz6 kiegCszit6 melldkletb6l 6U.

-

A vezetds felelossdge

az dves beszimol6drt

A

vezetds felel6s az 6ves besz6mol6nak a szdmviteli torvcnyben foglaltakkal Cs a Magyaronz6gon elfogadott 6ltal6nos
szimviteli elvekkel osszhangban tOrtdno elkdszitdsddrt Cs val6s bemutatds6drt, valamint az olyan bels6 kontotlokdrt,
amelyeket a vez€tCs szttksdgesnek tad ahhoz, hogy lehetove vLljot az aktu csal6sb6l, akar hib4b6l ered6 l4nyeges hibds
dllitisokt6l mentes dves beszdmol6 elkdszitdse.

A kttnywizsg6l6 felel6ssdge
felel6ssdgilnk az dves beszimol6 vClemdnyezdse konywixg6latunk alapjrin. KdnywLsg6latunkat a magyar Nemzeti
K0nywizsg6lati Standardok 6s a konfr'vizsg6latra vonatkoz6 - Mag/arorszigon €rvdnyes - torvdnyek Cs egydb jogszabalyok
alapj6n hajtottuk v{gre. Eznk a standardok megkovetelilq hory megfeleljtink) bizonyos etikai kovetelndnyekneh valamint
hogr a kdnywizsg6latot ligy lervezzilk meg 6s vdgezztlk el, hogy kell6 bizonyossagot szgrezztrnk arr6l, hogy az dves
besz6mol6 mentes-e a ldnyeges hibds 6llit6sokt6l.
A konywizsg6lat mag6ban foglalja olyan elj6rrlsok vdgrehajttu6t, amelyek cdlja kdnywizsg6lati bizonltdkot szerezri az dves
besz6mol6ban szerepl6 6sszegel,r6l ds kdzzdtdtelek6l. A kivdlasztott eljrirdsok, beledrtve az dves beszimol6 ak6r csal6sb6l,
ak6r hib6b6l ered6, l€nyeges hibris 6lllt6sai kock6zat6nak f€lrndrdsdt is, a kOnywizsg6l6 megitdldsdtol ffiggnek. A kockiizatok
ilyen felmdrdsekor a konywizsgal6 az €ves beszamol6 gazd6lkod6 e$,sdg 6ltali elkdszitdse is val6s bemutat6sa szempontj6b6l
relev6ns bels6 kontrollt azdrt mdrlegeli, hogy olyan konywizsgalati elj{nisokat tervezzen meg, amelyek az adott korutmdnyek
kbzott megfeleloelq de nem azlrt, hory a v6llalkozis bels6 kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6aa vdlemdnyt mondjon. A
kdnywizsg6lat mag6ban foglalja tovirbb' az alkalnazott sz6mviteli politik6k megfelel6sdgdnek ds a vezetds 6ltal k6szltett
sz6myiteli becsldsek Csszertsdg€nek, val?Jnlfj.t az dves besz6mol6 6tfogd prezenlil{s6nak drtdkeldsdt is. Meggy6z6d6s0nk,
hogy a megszezett kdnywizsg6lati bizonyitdk elegendd 6s megfelel6 alapot nytjt kdnywizsg6l6i zdradCkunk (vdlenCnytink)

A mi

megad6s6hoz.
Z6radek (vdlemdny)

A konywizsgdlat sor6n a v6llalko:d dves beszdmol6j6t, annak rcszeit

ds tdteleit, azok kdnlreldsi ds bizonylati al6t6maszrisAt
az eryenyes nemzeti kdnywiag6lati standardokban foglaltak szerint feliilvizsg6ltulq ds ennek alapj6n elegend6 ds megfeleld
bizonyoss6got szerezttink arr6l, hogy az 6ves beszimol6t a szdmviteli torvdnyben foglaltak ds az 6ltaldnos szdmviteli elvek
szerint keszltett€k el. V€lemdnytlnl szerint az dv€s beszAmol6 a v,'llakoz,d20l5. december 3l-6n fenn6ll6 vagyoni, pdnziigyi
ds jovedelrni helyzetdrol megblzhat(i 6s val6s kdpet ad.

Ery4b jelentdstCteli kotelez€ttsdg az ilzleti jelentdsr6l

KfL

a V6ci Virosfejleszt6
melldkelt 2015. dvi dves besz6mol6j6hoz kapcsol6d6, 2015. december 3l-i
forduldnapra vonatkoz6 6vi {deti jelentesCnek a vizsgflatit. A vezetds felells az tlzleti jelentCsnek a sz6mviteli torvdnyben
foglaltakkal Cs a Magyarorsz4gon elfogadott 6ltahnos szimviteli elvekkel 6ss2hatgban tdrteno elk€szitdsddrt. A mi
felelossdgtink az iizleti jelentds 6s az ugyanazon tzleti Cwe vonatkoz6 dves beszdmol6 osszhangj6nak meg{tdldse. Az tzleti
jelentdssel kapcsolatos munk6nk az iizleti jelentds ds az Cves besz6mol6 dsszhangj6nak megitdldsdre korhtoz6dott ds nem
taxtalmana ery6b, a T6nas6g nem audit6lt sz4mviteli nyilv6ntartdsaib6l levezetett rnform6ci6k 6ttekintdsdt. VdlemCnytink
szerint a V{ci Vfrosfejleszt6
2015. dvi ilzleti jelentdse a V{ci Vdrosfejlesztd
2015. dvi dves beszdmol6janak
Elvdgeztiik

Kft.

Kft

adataival dsszhangban van.
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vdllalkoz6s vezet6id

Statisztikkai szrimjel:

14867361-4110-113-13

C6giegyz6k szdma:

l3-09-130719

1l

fves besz6mol6 MfRLEGE 'A' v:iltozat
Eszk0zttk (aktivrlk)
Az iizleti dv mdrlegfordul6napja: 2015. december 31.
adatok eFt-ban

Sorsz!m

.{ t6tel megr.v€z6s€

El6z6 6v

b

c

I

0l

A. Befektctett cszkbzdk

02

I. lmmateri{lis iavrk

[1626 6v (6vck)

T{rgy6v

m6dosit{s.i
d

e

46 0r2

0

48 668

l814

0

9153

03

l. Alapit6s-{tszervez'rs aLlivliit 6rt€ke

0

0

0

04

2. Khedeti feilesztds aktivAlt dndke

0

0

0

05

3 Vagyonieddkfi

956

0

9 458

06

iogok
4. Sz€llemi termdkek

858

0

295

01

5. Uzleti vagy cdg€rtdk

0

0

0

08

6. Iinrnateridlis iavakra adott el6legek

0

0

0

09

7. Immateri6lis iavak endkh€lyesbi!ese

0

44118

0

38 835

t0

Il. T{rgyi cszkliz$k

ll

L lngatlanok ds

12

2. Miiszaki berendezdsek sdDelq idrmiivek
3. Egy€b berendezest:k felszerelesek, iennfivek

a kaDcsol6d6

vagyoni drt6kii iogok

0

4 410

0

32 9't2

0

28

35',7

6 736

0

6

163

4 315

l4

4. Tenydsz6llatok

0

0

0

l5

5. BeruhazdsoL feluittdsok

0

0

0

l6
l1

6. Beruhezdsoka adott el6lesek

0

0

0

7 TArgyi eszkdzdk

0

0

U

80

0

EO

18

Ill.

endkhelyesbitese

Befektetett Ddnzllcvi eszkdz6k

l9

L Tarlds

20

2. Tan6san adoft k6l';sdn kaDcsolt vallalkoza6ban

2l

3. Egy6b tartds reszer;edes

22

4. Tan6san adon kdluson egvdb reszesedesr viszonyban

reszesed€s kaDcsolt viillalkoz6sban

6116

v6lla

5. Egydb tart6san adoft kdlcsitn

0

0

0

0

0

80

0

EO

0

0
0

0

24

6. Tartds hitelviszont't megtestesit6 6rtdkpapir

0

0

25

7. Befektetett p€nzupyi eszkdzdk drtekhelycsbltdse

0

0

26

8. Befekrelen p6nzupli eszkdzatk endkelesi kolonbdzele

0

0

Vdci V6rosfejleszt6 Kft.
2600 Vdc, Kozl6rsasdq ut 34.
Adoszdm: 1486736 1 -2-1 3
Kek:
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\
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Banksz: 1'17p4f094'20179386

A valalkoz6s vezetoje (kepvisel6je)

Statisztikkai szrlmjel:
C6gjegyz6k sz{rna:
ta

B. Foru6eszkdzok

28

I. Kasztotck

29

L Anyagok

30

2. Befeiezetlen tern.elds

3l

3.

Cs

14867361-4110-113-13

515 685

0

595 471

36 754
t3 9t1

0

30 659

22 831

0

0

0

fdlk6sz termdkek

32

Ndv€nddk-, hlz6- es esyeb dilatok
4. Kdszte.mdkek

33

5.

34

6- Kdszleteke adott el6leeek

35

Aruk

II. Kovetelasek
L Kovetel€sek 6rusri6llit sbdl ds szolgdltar6sb6l (vev6k)

39

3. Kdveteldsek egydb reszesedesi viszonyban l6vii velklkozdssal
4. veltdkdveteldsek

40

5. Egyeb kdvetelesel

4l
42

43

13 780

l6

879
0

0

0

0

0

0

0

0

461 247

0

46t1s5

340 485

0

349 092

65 415

0

l8 940

2. Kdveieldsek kaDc$olt viillalkoz6ssal szemben
38

ll

l3-09-130719

0

0

0

0

0

0

55 287

0

93 723

6. KdvetelCsek 6rt€kd6si hildnbdzete

0

0

0

7. Szermszdkos Ugyl,rtek pozitiv d(€kel€si kiildnbdzete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IIl. Ertekprpirok

44

I . Rdszesedds kaocsc

45

2. Egyeb reszesed€s

lt vallalkozfuban

46

3. Saiet rdszvdnyek. saidl Uzlendszek

0

0

0

47

4. Forgat6si c€lu hitelvrszonll megteslesilo dnCkDaDirok

0

0

0

48

5. ErrekDaptrok

0

0

0

49

IV. Pdnzcszkdzok

r7 684

0

r03 05?

704

0

dndktdsi ktilonbdzete

50

L Pdnzt6r, cseLlck

5l

2. Bankbetdtek

52

)J

C. Aktlv id6beli elhariroldsok
L Bevdtelek akiv id6beli elhat6rold6a
2. KdltsCgek, rdfordit6sok akttv id6beli elhat6rol6sa

)f

3. Halasztott rafordit6sok

56

Eszkdziik iisszcscn

0

0

5 513

204

0

3 857

t283

0

r 656

600 184
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A vellalkoziis vizet6je (kdpvisel6je)

Statisztikkai sz:imjel:
C6giegyzt'k szima:

14867361-4t 10-r l3-13

ll

r3-09-r30719
Eves beszimol6

MfRLEGE rA' v:iltozat

Forrdsok (passzlvik)
Az tlzleti dv merlegfordul6napja: 2015. december 31.
adatok eFt-ban

Sorsz{m

A tdt€l m€sner.zase

El6zt 6v

b

c

I

El6z6 6v (6vek)

T{rgy6v

m6dosltlsai
d

57

D. Saj{t t6ke

53 101

58

L Jegyzefl r6ke

500

59

Ebb6l: visszavasdrolt tulaidoni dszes€dCs ndvdndken
tl. Jegtuetl de mdg be
fizeteft t6ke G

0

0

0

0

0

62

IIL T6keknalek
IV. Eredmdnnanaldk

64

V. L€kotott taltal€k
VL E#kelesi tart .ldk

60

6l

n

o5

L Ertdltelyesbitds dnrkelesi taltaleka

66

2. Val6s eftdkel€s Crrekelesi tanaldka

49 295

0

3 305

0

0
0

0

5 r21

0

0

23r

0

10

2. Cdltartaldk a i0v6beni kdltsCeeke

0

3. Egydb cdltartaldk

F, Kdtclezettsesek

77

2.

'egydb

J.

-

II.

Hosszri

0

0

0

0

0

0

0

lcidratf kdtelczetts{sek

19

2. AtvAirozatiar6 kotvenyek

80

3. Tanoz6sok kdNenykibocsdtdsbol

8l

4. Beruhdzasi 6s feilesztdsi hitelek

82

5. Esyeb hossai

83

84

87

571 295

0

viszonyban ldv6 vellalkoziBsal szemben

L Hossai leifuatra kiloott kdlcsdndk

85

0

0

egydb gazddlkod6val szemben

18

86

0

kaDcsolt vdllalkozdEsal szemben
rdszesedCs i

231

0

538 293

l. Hltrssorolt kdtel€zettsdgek

-

0

13 842

E. C6lt8rtal6kok

L

20 548

0

72 870

0

0

56 862

0
0

0

8 032

0

6. Tan6s kdtelezensrgek kapcsolt vdllalkozdssal szemben

0

0

7. Talt6s kotelezettscgek egyeb reszes€d€si viszonyban ldv6 viiLlla

0

8. Esydb hossai lei6mtu kotelezettsdgek

l. Rdvid

89C

lei6iatf hitelek

lll. R$vid lei{r8tri kdtelezetts6cek

t2 516

0

5t7 745

0

504 425

0

0

0

0

0

6 248

0

'7

874

0

9 500

0

393 518

lei6ratri kdlcsdnok

'- ebb6l: az drvdll('ztathatd kdtvinyek

88

00c

0

l. Cdltartaldk a v6!har6 kdtelezettseseke

11
't4

I

2921

69

1l

60 721

35 838

0

VIL Mdrles szerinti erecm€nv
6E

0

t5

118

89

2 Rdvid

90

3. Vev6l16l kaDott el6lesek

9l

156 433

93

4. Kdtelezensdsek e1lszellit6sb6l ds szoledlrahsb6l (szdllil6k)
5. Valldlanozasok
6. Rdvid leidratu kdplezettsdsek kaDcsolt velalkoz6ssal szemben

55 942

0

94

7. Rdvid leieratu kdielezettsdqek egydb rdszeseddsi viszonyban le

0

95

8. Egyeb rdvid leidrrni kdteleze sdsek

0
248

96

9. Kdtelezeflsdsek drtekelesi kulonbdzete

0

0

0

0

0

8 790

0

399

8 783

0

1l 392

0

0

0

600 184

0

649 652

92

97

98

leidraru hit'rlek

10. Szdrmazdkos

uEretek nesativ drrdkeldsi kiildnbdzele

99

I

100

2. Kdltsegek, reforditdsok passziv idobeli elhat6rolesa

l0l
102

Kert.

. Bevdtelek Dassziv

l.

0

9l

G, Passzlv iddbell elhrtdroldsok
id6beli elhatarol6sa

Halaszton bevdtelek

Ucicl l-r\G Cr\.tS

0

1

Forrdsok dsszesen

V6ci Vdrosf ejleszlo

6 935

.[lt;
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86

t76

1
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A vAllalkozas vezf6je (kepviselttje)
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Statisztikkai sz{mjel:
C6gjegyzek sz[ma:

14867361-4110-113-13

1l

13-09-130719
l0ves beszrimol6 iisszkiilts6g

eljirf

ssal k6szitett

EREDMENYKIMUTATASA'A' vdltozat
Az iizleti €v mdrlegfordul6napja: 2015. december 31.
adatok eFt-ban

A Etel megnevez6se

El6z6

b
Belf0ldi dndkesitds nett6 erbev6tele

El6z6 6v (6v€k)

6\

d

I

012 t93

0

0

0

o12 193

0

22 831

0

22 837

0

40 866

60 661

0

4 841

0

65 56?
14168

05 AnvaskdllsCs

r84 305

0

166

06. IgCnybe veft szolgdltarisok Crtdke

337 838

0

344 125

20 980

0

20 604

0

0

241 596

0

784 719

0

240158

0

6 264

0

0I.

1

02. ExDortCrtekesitds nell6 arbevetele

l. Ertdkcsitds nctt6 drbevdtcle (01+02r

I

03. Saiat t€mel€sff kdszletek ellomAnwAltozasa
04. Saiet

el6ilidsi

Ebb6l: visszain €n€kveezt€s

07. Ewdb szols6ltat6sok drtdke
08. Eladott druk beszerzdsi drteke
09. Eladon (kdzvetitett) szols6ltatdsok €fteke

lV. Anvapicllesii rdfordltdsok (05+06+07+08+09)
10. BerkdlEeg

ll.

113 094

I ll3

094

40 866

0

eszk,tzdk aktivelt Crtdke

ll. Aktivilt sri6t telicsitmdnvek 6rtdke (+0J+04)
IlI. Esv6b bev€tclek

Szemdlyi ielleeri eeyeb kifizeresek

12. Bdriarul€kok

(lGfl l+12)

t44

0

294

3t4

825 187
2513t4

63 973

0

61 421

310 995

0

Vt. ErtCkcsdkk€!€si lelrds
VII. Esv€b rafo.ditasok

l4 485

0

25 143

0

330 27r
14946
46 16r

Ebbdl:drtekveszlds

ll99l

0

23 893

20 349

0

2 962

V. Szemdlvi ielleefi r{fordit6sok

A. Uzemi

(tzlct

tev6kenvs6c eredmdnyc

(I+II+In-IV-Vj

I

\1. -,,,r

V6ci V6rosfejleszt6 Kft.
xert.:

Tfrgy6v

mddosltisri

Uc{(, f_a\G C\ !S

2600 Vdc, Koztarsasdg tjt 34.
AdoszafiHl4867361 -2-1 3
Banksz.: 1 1 742094-201 79386

o

'n,"*"r^ *{,u*

,kepvrseldje

)

Statisztikkai szimjel:

14867361-4110-113-13

C6gjegyz6k szirna:

13-09-130719

Kapott (i6r6) oszlalek Cs rdszesedds
Ebbdl: kaDcsolt v6l lalkozdst6l kaoon

13.

14. Rdszesedesek €nekesitdscnek arfolyamyeresdge

Ebb6L kapcsoltvalialkoz{st6l kaDott
I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 642
4 642

5. Befektelen pdnzugyi eszkdzdk karnarar, drfolyamnyeresege

3 068

0
0

Ebb6l kaDcsolt vallalkozdst6l kaoon

3 068

0

16. Esyeb kaDott

(i&o) kamatok

ds kamatiellesu beverelek

188

Ebb6l: kapcsolt velakozdst6l kaDott
17. Pdnzugyi miiveletek esyeb b€velelei
Ebb6li dndkelesi lillonb0zet

VIII. Pdnzllsyi miivdetek bev6telci (13+14+t5+16+17)
I

ll

0

0

0

0

0

3 256

0

0

0

8. Befektetett p€nzugyi eszkdzdk drfolyamvesztesdge

Ebb6l: kapcsolt v6ilrlkoz6snak adotr
19. Fizetend6 kamatok ds kamatiellegt

r6fordili6ok

0

0

2 033

0

0

0

Ebb6l: kaDcsolt v6ll,{koz6snak adott
20. Rdszeseddsek endkpaDirok. banlbetdtek dnekvesAdse
21. Pdnzugyi m0velelek esydb rAfordildsai

C. SzoMsos

villalkoz{si ercdmdny (+/-A+B)

499

920

0
0

0

0

t3r

0

I

I125

0

3 t73
6135
l8 73r
l8 731

2

2l

XL Rendktvuli rafordit .!ok

Rctrdklvilli eredmdny (X-XD
E. Ad6z{s eldtti eredmeny (+/-C+D)
Xll. Ad6firat6si kdtclczettsds
F. Ad6zott ercdmen! (+/-E-XII)

|

0

X. Rendkivuli bevdtelek

D,

4 682

98

Ebb6l irrdkeldsi kt lonbdzet

IX, Pdtrzugyi miveletek r{fordlt6sai (18+19+20+21)
B. Pdnz0gyi m0velctrk crcdmdrvc (Vlll-lx)

4C

0

474

0

0

0

l0
509

6 882

0

-6 882

0

0

t4 592

0

750

0

t3 842

0

6135
r 008
5 t21

22. Eredm€nYtartaldk isdnybev€tele osztaldka- r€szeseddsre

0

0

0

23. J6v6hagyott osztaldk, rdszesed€s

0

0

0

842

0

5 t21

G. Mdrlcq szerirti crldmany (+/-F+22-23)

Keh UC\-er

l OtG f,u !S

l3

','ff-+j'in'Ni'1',ti*,

\[j"-^,

A vallalkoziE

fezet6je

(kdpvisel6je)

aa

IJzleti jelent6s
2015.
V6ci V6rosfejlesztd Kft.
cinr: 2600 Yhc,Kiztirsasfg fit34.

\fii.r
a v 6llalkoz6s vezetcij e

Vici V6rosfejleszt6 Kft.
2600 V6c, Kozt6rsas6g ut 34
Acioszdm: 14867361 -2-1 3
Banksz.: 1 1 74209 4-2017 9386

Yezetfi iisszefoglal6
A Vrlci V6rosfejleszt6 Kft. alapitrisa 2009. 07.24-6ntiirt6nt hatarozatlan id6re, 500.000 forint
alapt6kdvel.2009.Ct8.10-6n

keriilt bejegyz6sre a c6g.

A

t6rsas6g alapit6ja V6c Vrtuos

Onkorm6.nyzat Polgiirmesteri Hivatala.

Megalakuliskor a f6 tevdkenys6gi kdre: Epiiletdpit6si projekt szervezdse.

A tirsas6g 6let6ben

a 201 1-es dv nagy v6ltoziisokat hozott.

V6c Vriros Onkormdnyzatrinak kdpvisel6testiilete 2011. janurir 20-6n hatirorta el az elismert
v6llalatcsoport megalapit6s6t, melynek uralkod6 tagjakdnt a V6ci Vrirosfejleszt6 Kft-t nevezte
meg.

2011. februrir 24-6n

a

l6tesit6 okirat m6dositris6ra keriilt sor. Nem csak

tev6kenysdgi kijre t'6viilt, de

a

tiirsasiig

a tiirsasilg tulajdon6ba keriilt tdbb m6s, addig V6c

Varos

Onkormrinyzatrinak tulajdon6ban ldv6 kft. is.

A V6ci Varosfejlesztii Kft 100%-os tulajdonosa lett

a k6vetkez6 tii,rsas6goknak:

Vdci Varosimazs Nonprofit Kft
V6ci T6vhri Kft
V6ci Sport Kdzhaszni Nonprofit Kft (rdgi nev6n: V6c Vriros Telepi.ildsszolgriltat6 Kft)

201

l.

miircius 28-an l6trejdtt az elismert viillalatcsoport, melynek uralkod6 tagtra a Y 6ci

Varosfejleszt6 Kft letr:, mint anyav6llalat.
2013-161

a

Vici

Hulladdkgazdrilkoddsi

v6llalatcsoport tagj a

A c6g ininyiris6t

Kft az uralmi

szerz6d6s elfogad6sa utiin, szintdn a

ktt.

6s k(;pviselet6t egy szem6lyben dr. Tar

Az uralmi szerz6ddsse'l

a

Gydrgy ii gyvezeto l6tja el.

V6ci VriLrosfejleszt6 Kft olyan jogokat kapott, amely lehet6v6 teszi a

tagvdllalatok irrinyitds6t 6s azok ellen6rzds6t.

Az elismert vdllalatcsoport

lltrehozAsdval

a tulajdonos c6lja az volt, hogy egy olyan

vrirosiizemeltet6s val6suljon meg, mely a megl6v6 er6fon6sok hatdkonyabb felhasznril6sdval
egyidejrileg megalapozza a penzigyi stabilit6st 6s teret ad a fej lesztdseknek.

Az elismert vallalatcsoport uralmi

szerz6d6sdben keriiltek riigzit6sre azok

a

szab lyok,

melyek alapjrin megvalr5sulhat az egys6ges iranyitas 6s ellen5rzds.

Ezek kdziil kiemelhet6 az egys6ges pdnziigyi, szdmviteli, kontrolling 6s beszerz6si rendszer
kialakitrisanak lehet6s6tr1e.

Az egys6gesit6s mindig

a

jogszabrllyok marad6ktalan betartrisa mellett tortdnhet meg.

Az uralkod6 tagnak joga van utasitast adni

vagyongazd6lkoddsi, fejleszt€si, beruhaz6si

d6nt6sek tekintet6ben, tov6bb6 belesz6lisa van az alkalmazottak kiv6lasztasba.

Az

uralkod6 tag

az

egyiittmiikdd6s kialakit6sa 6rdek6ben jogosult

a

tagv6llalatok

tisztsegvisel6ire ndzve kdtelezo jellegri utasitasokat kiadni, arurak vdgrehajtas6t megkdvetelni'

illewe ellen6rizni,

a

tagv6llalat iiglwezet6sdnek b6rmely hat6skdr6t elvonni.

A tarsas6g 201 L dprilis 1-6n kezdte meg az 0j tev6kenys6gek v6gz6s€t'
Addig a tulajdonos altal vegzet feladatok ktiziil nem csak a vagyonhasznositasi feladatok
feladatokat
elv6gzds1l, de a kdzbesz:erz6si, beszerz6si feladatokat, illetve a varosiizemeltet6si
is 6tvette.

Mig kezdetben a vrirosiiitemeltetdsi feladatokat csak ir6nyitotta az anyavallalat, 6s tagv6llalata
Kft) l6tta el, addig
a V6c Viiros Telepiil6ss:zolgaltat6 Kft (mai nev6n: v6ci sport Nonprofit
2011. augusztus 1-t6l mlLr a V6ci Varosfejleszt6 Kft v6gzi azokat'
feladata lett.
2011. okt6ber 1-t6l a v6.ros parkolisi szolg6ltatasok elv6gz6se is a tarsas6g
tulajdonosa v6c
2012 lvbenmegalakult a V6ci Hulladdkgazd6lkodasi Kft, melynek 100%-os

Varos Onkorman yzata lett.

A

tulajdonos ddntdtt an6l, hogy

a mefalakult c6g a

vAci

v6lik'
v6rosfejleszt6 Kft uralmi szerz6d6s6t elfogadva a v6llalatcsoport tagvallalat6v6

A V6ci Varosfejleszt6 K.ft a tulajdonos 6ltal
legf6bb megrendel6

a

tulajdonos,

igy a

rfubizott feladatok ell6t6sara

tarsas6g els6sorban nem

a

j6tt l6fte' Miut6n

a

nyeres6g e1€r6s6re

tdrekszik hanem a feladatok min6l hat6konyabb ell6lis6ra'

A tirsas6g 649

652

eft rnerlegf6dsszeg mellett

I

113 094 eft nett6 arbevetellel €s

5 127 eft

keletkezett
m6rleg szerinti eredm6nnyel zfrta a 2015-es gazd?fji$i 6vet. Az eredm6nyb6l

A

foniist a vrlllalat fejleszt6s6re kivrinjtik forditani, igy a mdrleg szerinti eredmeny

az

eredm6nytartal6kot ndveli.

P6nziigri

6s

m6rleg adrtok

A 2015-s 6vben realizilt nett6 6rbev6tel, ttibb mint 40 milli6 forinttal lett tobb, mint a 2014-es iizleti
6vben el6rt nett6 iirbev6tel.

Mig a bev6telek 3,8%-os

n6veked6st mutatnak

rri,forditisok 5olo-os, a szem€lyjellegii riforditiLsok

a biais'vhez viszonyftva, addig az

anyagjellegii

6olo-os n6veked6si tendenci6t kovettek.

Az anyagjellegii raforditis,ok ktizul az Eladott (kijzvetitett) szolgriltatrisok 6rt6ke novekedett, melynek
oka, hogy a 2015-ben

aktivflt projectek kozvetitett szolg6ltat6sok kdzdtt realizil6dott.

Ilyen projekt volt a Fl6ririn. utcai Rendel6 fehijitisa 22.887 eFt 6s a Marcius 15. tdr

l0

felfjitas 23.937

eFt 6rt6kben.

A V6ci Vri,rosfejleszt6 Kft

saj6t dolgoz6i 6llom6nnyal igyekszik min6l tiibb feladatot ell6tni, de az

esetijelleggel jelentkez6 fedadatok idcjszakosan ig6nylik

a

tdbblet emberi er6forr6sokat, ami az 6lland6

ldtszim emel6s6vel nem lenne hat6kony megold6s.

A tersasag a kozmunkaprolyam keret6ben sikenel vezeti vissza a munka vil6giba azokat a dolgoz6kat,
akik a program sor6n bizonyitj6k munkSjukkal, hogy megfelelnek a Lirsasiig elv6r6sainak.
RAr a
A Kft miik0d6se alapvet6e,n tovilbbra is a tulajdonost6l, mint legnagyobb megrendelcitol fiigg.
az
vezet6s folyamatosan iryekszik a kiils6 munkak irrinyriba is elmozditani a c6g tev€kenys6g€t'
Vric V6ros
els6dleges szempont tovribbra is az, hogy a tulajdonos 6rdekeinek megfelel6en
miik0d6s6nek biztos alapja legyen a ,,holding".

osszegz6sk6nt megrillapirhat6, hogy

a V6ci

V6rosfejleszt6

Kft

2015-s

6vi

miik6d6se

az, hogy a
eredmdnyesen zarult, amit nem csak a pozitiv ad6zott eredm6ny mutat, hanem
6ltal elv6rt ,c6lokat marad6ktalanul teljesitette, a v6rosiizemeltetesi feladatok

tulajdonos

elv6szdsre keriiltek.

Tulajdonosi strukhira

A

trlrsasdg tulajdonosi struktur6ja az alapitrlst6l sz6mitva v6ltozatlan.

A

t6rsas6g 100%-os

tulajdonosa V6c Vrfuos Onkorm6nyzata.

A Tirsasdg piaci 6s gazdasdgi helyzete

A T6rsas6g piaci helyzete

A

a

tulajdonost6l ftigg, aki a legnagyobb megendel6 is egyben.

V6ci Vrirosfejleszt.6 Kft els6dlegesen V6c Varos iizemeltetdsdvel, parkfenntartls6val

vagyonhasmositris6val foglalkozik. Miutan ezek els6sorban Onkormrlnyzati feladatok, igy a

piaci helyzet is speci6lis.
Ezen feladatok megrendel€se az Onkormiinyzatt6l ftigg, aki -mint tulajdonos

-

a sajat cdgdt6l

rendeli meg a feladatol: eg6szdt.

Ezen piaci helyzeti el6ny egyben a trirsas6g h6trinya is, mivel legnagyobb megrendel6k6nt,
annak elveszt6se a cdg :miikiid€s6t ellehetetlenitend.

A

tri.rsas6g folyamatosan

pr6b6l kiils6 munkilkra is megrendel6st szerezn| de miut6n az

Onkormanyzati feladatok els6bbsdget kell, hogy €lvezzenek,
kivitelezhet6

igy a rugalmassdg nehezen

.

HR politika, operativ miikiid6s

Minden

irj

koll6ga

kiv6las

ztasinil igyekszik a tarsas6g hangsrilyt fektetni az

adott

munkakdmek legink6bb megfelel6 munkatars kivdlasztdsara. 2015-ben tdbb pozici6 keriilt
betdlt6sre. R6szben rijah, rdszben megiiresed6ek. Az rij munkatrirsak felv6tel6n6l az emberi

t6nyez6k, a szakmai kompetencia, a gyakorlati tudris mellett v6ltozatlanul fontos szempont

volt az elmdleti tudrlst igazol6 szakvizsgiik megl6te.

A 2015-ban felvett dolgoz6k nagyobb tdsze a ftzikai 6llomri'ny b6viil6s€t szolgdlta. A Ki-n6l
jelent6s fluktu6ci6t jelent a kdzc6hi foglalkoztatottak n6hiiny h6napra sz6l6 szerz6dtetdse,
melyek id6tartamrit a Munkaiigyi Hivatallal tdrt6n6 szerz6d6s hatinozza meg.

A Holding 201S-es iizleti 6v6nek mfikiid6se
A Holding 201l-es tivben kezdte meg miikitd6s6t. 201l-ben elinditotta a Holding miikdd6sdt,
megteremtette 6s kialakitotta a mtikdd6s alapvet6 felt6teleit.

A mukdd6s ellen6rzds6nek kialakit6sakor els6dleges c6l az volt, hogy mig a tagv llalatok

az

elv6gzend6 szakmai feladatok tekintet6ben a lehet6 legnagyobb dn6ll6srigot kapjak, addig a

pdnziigyi 6s gazd6lkod6s ter6n hat6rt szabhasson az anyaviilalat, illetve teljes r6l6tast kapjon
a tagvrillalatok

pillanatnyi p6nzflgyi

6s gazdasrigi helyzet6r6l.

A tagvrlllalatok kdziil a V6ci Varosim6zs Kft 6s a V6ci Sport Kft

eset6ben ez teljes kdrtien

megval6sult azzal, hogy e tarsasegok kdnlveldsi-sziimviteli feladatai az anyavellalaton beliil
keriiltek megoldasra. .t\ V6ci Hullad6kgazd6lkodrisi Kft 2013-ban kezdet meg mrikddds6t 6s a
trlrsas6g indul6s6t6l kr:zdve

kdnywiteli,

szei.rnviteli feladatait hasonl6k€ppen az anyav|llalat

l6tja el.

A V6ci

Kft

naprak6sz inform6ci6val rendelkezik e trlrsas6gok p6nziigyi 6s

A V6ci T6vh6 I(ff pdnztigyi

6s sz6mviteli folyamatainak ellen6rz6se a tervek szerint a 2013-as

V6rosfejleszt6

gazdasigi helyzet6r6l.

iizleti 6v elej6t6l volt viLrhat6, de a 2012 dv v6g6n tulajdonosi ddntds 6ltal megalakitott Vrici
Hullad6kgazd6lkoddsi Kft olyan tdbblet feladatok el6 6llitotta a V6ci Veirosfejleszt6 Kft-t. ami
ezt a tervet feli.ilirta.

2012 novemberdben megalakult

a V6ci

Hulladdkgaz d6lkodasi

Kft, melynek

100%-os

tulajdonosa V6c Vrlros Onkormanyzata lett. A tulajdonos ddntdtt an6l, hogy a megalakult c6g
a

V6ci V6rosfejleszt6 Kft uralmi szerz6dds6t elfogadva a v6llalatcsoport tagviillalat6vd v6lik.

2012 novemberdtol,

2

h6nap volt arra, a Holding vezet6sdge megoldja a teljes v6ros

hulladdksz6llikisrinak zdl:ken6mentes folytatAsdt.

Kdt h6nap alatt kellett beszerezni a

hullad6ksz6llft6 atr6kat, az ed6nyzeteket 6s az eddnyzetek 6tv6tel6t megoldani. Az ed6nyek
6tv6tel6vel egyidejiileg ftd6llitani az iigyfelek adatbiui6s6t, mely

a

szitrriiz6si rendszer

alapjait adja.

Atlagosan 14 000 db/2 h6nap sz6mla keriilt ki6llitisra a Vdci Hulladdkgazd6lkod6si Kft 6ltal
elvdgzetl szolg6ltatdsok utan, a 2013-as 6vben. Ezen szrimliLknak nemcsak az eloiilit|sa,
postiia6sa, de a befoly6 dsszegek megfelel6 kezel6se is 6ri6si feladat.

A

szirml{zhsi rendszer tov6bbi feilesztdseket

rezsicsdkkent6s miatt.

6s

6talakitrisokat kivant

a

2013-as

A V6ci Hulladdkgazddlkod6si Kft fel6llit6sa akkor t6bblet
szfimixa, hogy emellett a V6ci T6vh6

terhet jelentett a Holding vezet€se

Kft sz6mviteli rendszerdnek biaons6gos atvdtele

mriLr

kivitelezhetetlen volt.

A hullad6ksz6llitrist v6gz6

t6rsas6g fel6llit6sa megldrtdnt,

a sziLrrlAz s elindult. A szimlinls

6s iigyfdl adatbriais .[olyamatos fejlesadseket kivrin, ami fejlesa€sek a feldolgoztls 6s a

miikdd6s soriin felm.ertil6 hibrik miatt v6lnak sziiks6gess6, illetve

a

kdzszolgeltat6ka

vonatkoz6 tdrvdnyben el6irt sz6mlakdp, illetve az ana vonatkoz6, egyre b6vi.il6 inform6ci6k
megjelenit6se miatt.

A V6ci V6rosfejlesati Kft 2015-ben befejezte az egys6ges p6nztigyi 6s szemviteli

rendszer

kialakitasat, a V6ci T6vh6 Kft sz6mviteli rendszer6nek 6tdolgozas6val.

A 2015-s iizleti 6vbe m6r minden tagvAllalat az egys6ges sz6mviteli politika alkalmaz6s6val
vezette kd'nyveit, igy tlz elszitmol6sok, 6rt6keldsi eljrir6sok, k6ltsdgelszrlmol6sok tekintetdben

kialakult a teljesen szdmviteli rendszer.

Az elismert v6llalatcsoport tagv6llalati a 2015-s iizleti 6vben a rrijuk bizott 6s t6liik elvarhat6
feladatokat marad6ktalanul teuesitett5k, az alapit6 riltal kitriz6tt c6lok megval6sultak.

A tagviillalatok mrikdd6sdndl nem a nyeresdg el6rdsre az els6dleges c6l, hanem az alapit6

6s

tulajdonos 6ltal elvrirt l'eladatok elv6gz6se, az azoknak val6 megfelelds.

Vaci V6rosfejles2!6.flj
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cdgszerfi akiir66

Vici Vdrosfejleszt6 Kft,
2600 VAC Kiiztirsasrig rit 34.

Kieg6szit6 mell6klet

A 2015. 6vi egyszeriisitett 6ves beszdmol6hoz

A./ Altalinos r6sz.
A V{LLALKOZ/{S BEM UTAT4SA
A V6ci V6rosfejleszt6 Kft. alapit6sa 2009.07.24-6ntiirt6rf halfnozallan id6re, 500.000 forint
alapt6kdvel. 2009.01i.10-6n keriilt bejegyz6sre

a

cdg.

A

trlrsas6g alapit6ja Vdc Viiros

Onkormanyzat Polgtirmesteri Hivatala.
Tevdkenysdgi k6re: lipiiletdpit6si projekt szervezdse.

A t6rsas6g szdkhelye

i

2600 YAc, Kdztarsas6g rit. 34.

C6gjegyz6kszdma:

13-09- 130719

KSH szdma:

14867361-4110-113-13

Ad6szdm:

14867361-2-11

A c6g ir6nyit6s6t

6s k6pviselet6t egy szemdlyben dr. Tar

A tarsas6g 6letdben

Gydrgy iigyvezetll6tja el.

a 20 1 1-es 6v nagy v6ltoziisokat hozott.

V6c Vdros Onkormfuryzat6nak k6pvisel6testiilete 2011. januar 20-rin hatfirozta el az elismert
v6llalatcsoport me galapit{set melynek uralkod6 tagiak6nt a Vdci V6rosfejleszt6 Kft-t nevezte
meg.
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1. februrlr 24-6rt a l6tesit6 okirat

kertilt sor. Nem csak a rlrsasAg
tulajdon6ba keriilt t6bb m6s, addig Vic Vriros

m6dosit6srira

tev6kenysdgi kdre bbviilt, de a tarsas6g

Onkormrinyzatrinak tr.rlajdoniban l6v6 kft. is.

A V6ci Varosfejleszt6 Kft 100%-os tulajdonosa lett

a kdvetkezri

firsasiigoknak:

Vrici Vrirosimrizs Norrprofit Kft
V6ci T6vh6 Kft
Vdci Sport Kdzhasznt Nonprofit Kft (rdgi nev6n: V6c Vdros Telepi.il6sszolgilltat6 Kft)

2011. m6rcius 28-ri.n l6trejdtt az elismert v6llalatcsoport, melynek uralkod6 tagja a V6ci
Vrlrosfejleszt6 Kft lett, mint anyavdllalat.

2012 novemberdben megalakult a V6ci Hulladdkgazdrilkod6si Kft, melynek alapit6ja V6c
Vriros Onkormrinyzata. Az uralmi szerz6d€s aldirtis6val az rijonnan megalakult trirsas6g is az
elismert v6llalatcsoport tagia lett. 2015. jriliust6l Vdc V6ros Onkormanyzata a tulajdonosa a
V6ci T6vh6 Kft-nek..

Az uralmi szerz6ddssel a V6ci Varosfejleszt6 Kft olyan jogokat kapott, amely lehet6v6 teszi a
tagv6llalatok irrinyil6s6t 6s azok ellen6rzdsdt.

Az elismert v6llal;ltcsoport

l6trehozasrival

a tulajdonos c6lja az volt, hogy egy

olyan

vii.rosiizemeltet6s val6suljon meg, mely a megl6v6 er6fon6sok hat6konyabb felhaszniilds6val

egyidejrileg megalapozza a pd.r:r:tigyi stabilit6st 6s teret ad a fejlesztdseknek.

Az elismert viillalatcsoport uralmi

szerz6d6s6ben keriiltek rtigzitdsre azok

a

szab6lyok,

melyek alapjrin megval6sulhat az egys6ges iranyit6s 6s ellen6rz6s.
Ezek kdziil kiemeltret6 az egys6ges pdnziigyi, sziimviteli, kontrolling 6s beszerzdsi rendszer
kialakitas6nak lehet,5sdge.

Az egys6gesit6s mindig

a

jogszab6lyok marad6ktalan betart6sa mellett tdrtdnhet meg.

Az uralkod6 tagnak joga van utasitilst adni vagyongazd6lkod6si, fejleszt6si,

beruhaz6si

d6ntesek tekintet€be,n, tov6bb6 lehet6s6ge van az alkalmazotlak kiv6laszt6s6ba belesz6lni.

Az

uralkod6 tag

az

egyittmrikdd6s kialakitrisa 6rdek6ben jogosult

a

tagvdllalatok

tiszts6gvisel6ire ndzve k6telez6 jellegii utasitrisokat kiadni, annak v6grehajtrisilt megkdvetelni,

illetve ellen6rizni, a tagviillalat i.igyvezet6sdnek brirmely hat5sk6rdt elvonni.

A t6rsas6g 2011. 6prilis l-€n kezdte meg az rij tev6kenysdgek v6,gz6,s6t.

Addig a tulajdonos 6ltal vlgzett feladatok kdziil, nem csak a vagyonhasznosit6si feladatok
elv6gz6s6t, de a kdzbeszerz6si, beszerz6si feladatokat, illetve a vrirosiizemeltetdsi feladatokat
is iitvette.

Mig kezdetben

a

viirosiizemeltet6si feladatokat csak irilnyitotta az anyav6llalal6s tagvdllalata

a V6c Viiros Telepti.l6sszolgriltat6
201

Kft (mai nev6n: Vrici Sport Nonprofit Kft) htta el, addig

l. augusztus 1+61 m6r a V6ci Vrirosfejleszt6 Kft

v€.gzi azokat.

201 1.

okt6ber 1-t6l a vtiLros parkol6si szolg6ltatisok elv6gz6se is a trlrsas6g feladata lett.

A VLLLALKOu|S ALAP ADATAI
Tirsasdg feliiryeld bizottsiga:
Balkovics P6ter (an.; fal<ics Mdria)

2600Yilc, De6kv6ri ftirit 16.
I

Koviics Agnes (an.: Takserer Mdria)
2600 V 6c, Quell Rudol I utca 4.

Mokrinszky Zolt6n (an.: Zala Eva)

2600Yilc, Sir6ly utca l{1.

T{rsasdg sz6khelye:

Tdrsasfg

telephelye:

2600Virc, Kdztrirsas6g

ft

2600Yic, Derikvriri fasor

34.

2.

A Vici Vfrosfejlesztfi Kft 2014-ben v6gzett tev6kenys6gei:
Iipiilet6pit6si proje:ctszervez6s
Rendezv6nyszervezds

M6mdki tevdkenysdg, mriszaki tan6csad6s
Sajet

tulajdoili, bdrelt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltetdse

Lak6- 6s nem lak6 ,5piilet 6pit6se
Fest6s, Uvegezds

Padl6-, falburkol6s
Vakolas
Epiiletasztalos-szerkezet szere16se

Zdldteriilet-kezelds
Egy6b emberier6forr6s-ell6tris, - gazd6lkodas
Ingatlankezel6s

Hid, alagrit 6pit6se
Ut, aut6prilya 6pit6se
Egydb dpUletgdp6szeti szerel6s

M.n.s. egy6b kieg6szit6 tizleti szolgriltatds

Altalinos 6pil.lettakaritris
VillanyszerelSs
Osszetett admini sztrativ szol s6ltat6s

Takarit6s
F6nym6sokls., egy6b irodai szolg6ltat6s

Uzletviteli, egydb vezet6si tan6csadds
Szlmviteli, kiinywizsg6l6i, ad6szak6rt6i tev6kenysdg
Jogi tev6kenys6g
Y iz-,

giu-, flitds-, l6gkondicion6l6-szerel6s

Az elismert v6llalalcsoport tagjai:

V6ci Tivh6 Kft. (cim: 2600Yic,Zrtnyiu.9.)
saj6t t6ke nagys6ga l20l 5.12.31-6n:

452 570 eFt

j egyzett

114 400 eFt

t6ke nagysriga:

2015. 6vi m6rleg szerinti eredm6nye:

28 424 eFI

V6ci Sport Kft. (cim.: 2600 Vric, B6n Mrirton rit 3.)
sajet t6ke nagysriga 20 I 5. I 2.3
j egyzett

1

-6n

86 345 eFt

t6ke nagysd ga:

3 000 eFt

2015. dvi m6rleg szerinti eredmdnye:

21 614 eFt

befoly6s m6rtdke: I00o/o.

V6ci Vdrosimazs

K11.

(cim: 2600 Y itc, Kossuth L. u.21.)

saj6t t6ke nagysiga 201 5.12.31 -dn:

8 490 eFt

jegyzett t6ke nagyslrga:

10 000 eFt

201 5.

6vi m6rleg szr:rinti eredm6ny:

-7 020 eFt

befof yris mdrt6k e: I'JIVo

V6ci Hullad6kgazdirlkodrisi Kft . (cim: 2600 V6c,
saj6t t6ke nagys6ga 2015.12.31 -6n:

Zinyi

utca 9.)

-15 255 eFt

jegyzett t6ke nagysriga:

3 000 eFt

2015. 6vi mdrleg sz,erinti eredm€ny:

-7 954 eFt

4

B./ Snecifikus r6sz.

1.) Szimviteli politika:

A

tarsas6g szimviteli politik6ja

elszimoldsok 6s

a

a tdrv6ny

keretein beliil biztositja, hogy

sz,funviteli rend mdkdd6se

a

a

sz6mviteli

viillalakoz6sr6l, annak tevdkenysdgdr6l

megbizhat6 kdpet nyrijtson.

A

szdmviteli politika keret6ben

a

gazd6lkod6 irilsban rdgziti, azokal

a

szabdlyokat 6s

m6dszereket, amelyekkel meghat|rozz,a, hogy mit tekint a sz6mviteli elsz6molas, az 6rt6kel6s

szempontjeb6l l6nyegesnek, jelent6snek, tovrlbbrl meghatdrozza azl, hogy

a

tdrvdnyben

biztositott vii'lasarisi, nrin6sit6si lehet6s6gek kdz0l melyeket, milyen felt6telek feru:iillisa
esetdn alkalmaz,

az

a.lkalmazott gyakorlatot milyen felt6telek fenn6lkisa eset6n kell

megv6ltoztatni.

A szirnviteli politika keret6ben elk6sziiltek a tdrv6ny 6ltal el6irt szabilyzatok, a leltarozdsi,
p6nzkezel6si, 6rt6kel6si szabiiyzat.

Az 6v folyaman el6fordul6 szdmviteli teend6k iitemez6se

Y-orat.'

.

.::

_

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

Analitika-f<ikdnyv esyeztetds
F6kdnr.vi kiv,rnat kdszit6s
Lelt6r-analitil.a e gyeztet6s
Terv szerinti 6rt6kcsdkken6s elszimokisa
Terven feltili 6rt6kcsdkkends elszrirnol6sa
Ert6kveszt6sek elsziimoliisa
C6ltartal6k k6pzds,3s messziintet6se
Id6beli elhatrirol6sok elszrirnoliisa
Ert6kel6si kiildnbdzetek elsziimol6sa
Kerekit6si ktiltinbdzetek elszlmollsa
Ertdkhelyesbit6se k elszdmokisa
Eves elszdmolasri ad6k el<iiraisa

UtemCZ6S

negyed6vente
negyed6vente vagy adatszolg.kor

minden leltriroz6snal
dvente vagy kivezet6skor
6rtdkeleskor vagy az esemdnyKor

drt6keldskor vagy az esemdnyxor
dvente
everue vaay azonnal
dvente
6vente
6vente
6vente

A Kft. egyszenisitett, ,,A" v6ltozatri, Eves beszfunol6t k6szitett a kett6s kcinywitel

alapjrin.

Az eredmdny-elsz6mol6s 6sszkdlts6g eljrlnis m6dszer6vel klszij,l, az el6zo €vekhez hasonl6an,
szint6n ,,A" vriltozatban. A besz6mol6 elkdszit6s6nek a sziimviteli politikriban meghat6rozott
hariridej e: dprilis

3

0.

A mdrlegkdszit6s p6nzneme: magyar ezer forint (eFt).

A tirsas6g k6nywizsg6lat6t a 2015-as iizleti 6vre vonatkoz6an a PKI Kd'nywizsgiil6 Iroda
Kft. ( 2120 Dunakeszi, Kosztol6nyi utca 6., MKVK 000622) v6gzi. A k6nyrwizsgiilat6rt
felel6s szem6ly Dr.Baracz Gabriella (MKVK 006145).

A beszdmol6t kdszitefte: Mojzesnd ZalaHewiett (regisztr6ci6s s2r1m.155713.)

A

tfrsasdg a m6rleg 6s az eredmdny-kimutatris dssze6llit6srinril, a Sz6mviteli T6rv6nyben

meghat6rozott tagoldson kiviil, tov6bbi tagol6st nem alkalmaz.

2.) Amortizici6s politika:

Az eszkdzdk bekertl6si 6rtdkdnek meghatiiroz6s6t a Sztv. 47.$-a pontosan defini6lja.

Az

eszkoz bekeriil6si 6.rt6ke az eszkdz megszerz6se, l6tesit6se, i.izembe helyez6se drdekdben

az iizembe helyez6sig, a raktrirba tdrtdn6 besz6llitasig felmeriilt, az eszkdzhdz egyedileg
hozziikapcsolhat6 t6telek egytittes 6sszege. Tovrlbb6 az eszkdz bekeriildsi frtdkdt kepezi, az

eszklz beszerzls6hez szorosan kapcsol6d6 illetdk, az el6zetesen felszdmitott, de le nem
vonhat6 6ltal6aos forgalmi ad6, 6s a jogszabrilyon alapul6 hat6s6gr igazgat6si, szolg6ltatdsi

dij.

A

targyi eszkdzdk drt6licsdkkendsi leir6sanak meghatiroz{sa a hasznos 6lettartam v6gen

vdrhat6 maradv6ny6rtdkkel csdkkentett bekeriildsi 6rtdk alapj6n tdrt6nik.

Nulla

a maradvriny6rt6k:

-ha nem 6ri el a beszerzdsi 6rt6k 20

V:o-61,

vagy a 100-eFt-ot.

- a szimitastechnikai eszkdzdkn6l.

Az 100-eFt egyedi beszerz6si 6rtdk alatti eszk6zdkn6l

az egydsszegii leiriist alkalmazzuk.

Az drtdkcsdkken6s elsz6rLol6srlra 6vente n6gyszer kertil sor -negyeddvente -, napt6ri napra
szdmolva, az iZembe helyezds napj6t6l kezd6d6en az eszkdzkivezet€sdig.

3.) Ert6kel6si elj6r6sok:

Vfsirolt anyagok 6rt6kel6se:
A vrisarolt anyagok

a sz6mvitelben els<idlegesen kdltsdgkdnt keri.ilnek elsziimoliisra. Ev vd96n

december 31 .-i fordul6nappal a tdteles leltdr felvdtel alapjan keriil meghat6roz6sra a tdnyleges

kiiltsdg.

A leltriri felv6tel

a

a td,nyleges beszerz6si 6.ron

tdrtdnik. Ert6kveszt€s elszifunol6sara keriil sor, ha

k6szletek 6rt6ke tart6san 6s jelent6sen magasabb,

mint

a

k6szlet piaci

6rt6ke

m6rlegk6szitdskor.

A kiivetel6sek 6rt6kel6se:

A

a Sztv.tv. 55$-a alapjrin a vev6k 6s a p6nziigyileg nem
rendezett kdvetel6s,ekn€l drtdkvesztdst kell elszamolni, a kdveteles 6s annak vrirhat6an
kdvetel6sek 6rt6kveszt6sdndl

megtdriil6 6sszeg6nek kiil6nbs6g6re, amennyiben ez a kiil<inbs6g tart6s

A

6s

jelent6s.

tiirvdny lehet6stiget ad a kisdsszegri kdvetel6sek 6rt6kveszt6s6nek szrlaal6kban t<irt6n6

meghatrirozrlsara 6s egy dsszegben tdrten6 elsz6moliisdra.

Amennyiben a kdvetelds varhat6an megt6rUl6 dsszege jelent6sen meghaladja a k6nyv szerinti
6rtdkdt, a kUldnbdzr:ttel a kor6bban elsziirnolt 6rt6kveszt6st visszair6ssal csdkkenteni kell.

Az 6rt6kveszt6s m6rt6ke:

Az

A

100 eFt alatti kiivetel6sek eset6n csoportos drt6kveszt6s

keriil elszrimol6sra.

100 eFt feletti kiivetel6sekn6l az 6rt6kveszt6s elsziimokisa egyedileg t6rr6nik.

91-180 nap:

r0%

181-365 nap:

30%

tuli:
2 6ven tuli:
366 napon

40%
60%

Amennyiben olyan inform6ci6 6ll a rendelkez6siinkre, mely alapjan adott vev6 6rtdkveszt6se

elt6r6 lenne az

itt

megadott szrizal6kokt6l, rigy az egyedei elbir6l6st

kell

alkalmazni,

ugyanfgy, ahogyan a peres, vdgrehajt6s vagy fizet6si meghagy6s alatt rill6 kdveteldsek
esetdben.

P6nzeszkiiziik 6rt6kel6se:

A

pdnzeszkdzdk l,:ltaroz6sa megtdrtdnik

az 6v utols6 napjan a tdrvdnyi el6iriisoknak

megfelel6en.

A tarsasiig nem rendelkezik kiilfdldi valut6val, vagy kiilftildi p6nz6rt6kre sz6l6 eszkdzdkkel.

Aktiv id6beli elhatAroLisok 6rt6kel6se:

A

Sztv.

tv.

32.$-a alapjrin

a targyi 6vi eredmdnyt

elhatiroliskdnt kell kimutatni

ndvel6 t6telk6nt, aktiv id6beli

a mdrleg fordul6napja el6tt felmeriilt,

elszrfunolt olyan

dsszegeket, amelyek l<6ltsdgk6nt, r6fordit6sk6nt csak a merleg fordul6napj6t kdvet6 id6szaka

szimolhat6k el, valanrint az olyan jar6 rlrbev6telt, kamat- 6s egy6b bev6teleket, amelyek csak
a merleg

fordul6napja utrin eseddkesek, de a mdrleggel leziirt id6szakra szdmoland6k el.

Saj{t T6ke 6rt6kel6se:

Jegyzett T6ke: az

alapit skor atulajdonosok illtal a trirsas6g sz6mara vdglegesen dtadott

penzeszk z, mdy alapit6i vagyonkdnt, jegyzett t6kek6nt szerepel az alapit6 okiratban.
Eredm6nytartal6k: el6z,5 6vek felhalmozott nyeres6ge 6s vesztes6ge.

Lekdtdtt tartal6k: a tiirsru6g fejleszt6si tartal6kanak 6sszege.
M6rleg szerinti eredm6ny: targy6vi ad6zott eredm6ny.

C6ltartal6k 6rt6kel6se:

C6ltartal6k kdpz6s: a tii:rsas6g a peres iigyekre kdpzett cdltartal6kot a 2015-es iizleti dvben,
ennek dsszese

23le forint.

Kiitelezetts6gek 6rt6kel6se:

A

Sztv. 42.$-a alapjrln keri.llnek besoroliisra

a

kdtelezettsdgek,

mely kimondja,

hogy

ktitelezetts6gek azok a szd,llititsi, vrillalkozrisi, szolg6ltat6si 6s egy6b szerz6ddsekb<il ered6,
p6nz€rt6kben kifejezett elismert tartoz6sok, amelyek

miir teljesitett, a vrillalkoz6 rlltal

elfogadott, elismert szillitrishoz, szolg6ltat6shoz, p6nznyrijt6shoz kapcsol6dnak. A
kdtelezetts6gek lehetnek hdtrasoroltak, hosszir 6s rtivid leiaratirak.

Hosszu lejriratu kdtelezetts6g, az egy itzleti 6vndl hosszabb lejrfuatra kapott kdlcscin, rtivid

lej6ratu kdtelezettseg az egy i.izleti 6vet meg nem halad6 lejdratra kapott k6lcs6n, hitel,
ide6rtve a hosszi lejriratri kdtelezetts6gekb6l a m€rleg fordul6napj6t k6vet<i egy iizleti dven

beliil esed6kes tdrleszt6seket.
A lirsas6g nem rendelkezik h6trasorolt kdtelezetts€ggel.

Passziv id6beli elhatdrol6sok 6rt6kel6se:

A

Sztv. 44.$-a alapjdn passziv id6beli elhatarol6sk6nt kell elkiildnitetten kimutatni a mdrleg

fordul6napja el6u befoly, elszilrnolt bev6telt, amely a m6rleg fordul6napja utani id6szak
arbev6tel6t, bevdtel6t kdpezi 6s a mdrleg fordul6napja el6ui id6szakot terhel6 olyan k6lts6get,

rriforditiist, amely csak a mdrleg fordul6napja ut6ni id6szakban meriil fel, keriil szirnliaisra.

4.) Jelent6s, ldnyeges hibahat6rok meghatirozrisa

A sziamviteli politikdban meghatiirozottak szerint, jelent6s

dsszegri a hiba, ha egy adott iizleti

6vet 6rint6en felurt hib6k 6s hibahatrlsok eredm6ny't, saj6t t6k6t ndvel6-cs6kkent6 drtdkdnek
egyiittes (el6jelt6l ftiggetlen) dsszege meghaladj a az ellenlrzolt i.izleti 6v m6rlegf66sszeg6nek

2 szilzal{kirt, illetve ha a m6rlegf66ssze g 2 szinallka nem haladja meg az I milli6 forintot,
akkor az I milli6 forint. A beszrimol6 ism6telt k6zzdt6tele nem sziiks6ges, a hiba mdrtdkdt6l
fiiggetlentil.

A

sz6Lrnviteli elsziimol6s szempontjab6l l6nyegesnek tekintett t6telek me

ghatirozisa:

Terven feliili 6rtdrkcsdkkends elszrlmoldsiin6l: 5.000-eFt felett tekinti a tarsas6g jelent6snek.

Eszk6ziik 6s kdvetel6sek elsziimoftlsanAl: 5.000-eFt felett tekinti a tarsasiig jelent6snek.

A rendkivtili bev6tel

6s rendkivtili r6forditiis jelent6s amennyiben az eredmdnyre gyakoroit

halisa a I 0.000-eFt-ot meghaladja.

Abban az esetben, ha :z ellen6rzds folyaman felt6rt hiba dsszege nem min6siil jelent6snek, a

feltart hiba

a

tiirgydrr adatai kdz6tt keriil elszrlmolasra, annak megjel6l6s6vel, melyik

megel6z6 6vre vonatkozik.

mrir krizz{tett 6ves besz6mol6t, m6dosittisokkal kiegdszitve, nem kell ismdtelten k6zzd
tenni, m6g akkor sem, ha az ellen6rz6s, az 6nellen6rz6s olyan jelent6s osszegri hib6kat t6rt fel,

A

amelyek a saj6t t6ke r'6ltoz6s6n keresztiil l6nyegesen befoly6solj6k a t6rsasegr6l

k

zzetefi

besziirnol6 alapjriLn kialakitott, megbizhat6 6s val6s dsszkdpet'

5.) A m6rleg bemutatisa:
2Ql4-es
A m€rleg 6s eredm6ny-kimutat6s bemutatasiinal, elemz6s6n6l, br2is6vnek az elozo,

iialeti 6vet tekintjiik.

Eszkiizdk
Az eszkttzdk arAnyrinak bemutatisa (eFt-ban)

20t2.12.31.
Eszktizcsoport

Befektetett

6rtek Ft

2014.12.31.

20t3.12.31.
6rt6k Ft

20t5.12.31

6rt6k Ft

64 807

56 s07

46 012

48 668

1 354

11 560

36 754

30 659

264 606

400 838

461247

46t 755

32282

23 108

17 684

103 057

3'15

38 487

5 513

493 388

600 184

649 652

eszkiizdk
K6szletek
Kdvete16sek
P6nzeszkdzdk

Aktiv id6beli

15 841

|

elhauirolasok
Eszkdzdk

378 890

6sszesen
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Immateriilis Javak

6s

Befektetett Eszkdz

Tirgyi Eszkdziik (eFt-ban)
2015.01.01.

2014.12.31.

20r5.12.31.

2015.6vi 2015.12.3

Nyit6 6rtdk

-ig elsz. dcs

Brutt6 drtek

ECS

1

halmozott

Immateriilis Javak

7 000

6 454

Vagtoni 6rtdkfi jogok

2012

1790

Szellemi termdkek

4568

Kisdrtdkfi immatj.
TrirgSri Eszktiziik

Nett6

6rtdk

t6 207

il

.

6 455

9 753

248

1791

9 158

4273

4568

4273

295

39l,

391

391

391

87 029

52 908

95 110

56 276

38 835

730

321

4 730

115

4 315

Mfiszaki berendezdsek

61 868

38 892

66 937

38 580

28 357

Egtdb berendezdsek

20 431

13695

23 443

t7

80

0

94 029

59 362

Ingatlanok

I

0

281

6163

80

0

80

317

62 73r

48 668

Tulajdoni r6sz.
jelent6 bef.

Immat.jav.+

Tirgyi

Eszlc+Tulajdoni. r.

j. bef.

lll

Osszesen:

Az immateririlis javak ktizdtt a tirsas6g 6ltal v6sarolt szoftverek vannak besorolva. A tarsas6g
p6nzugyi 6s szimviteli rendszer6t a Kulcs-Soft ,,dobozos" szoftver biztositja, mely rendszert a
c6g saj6toss6gaira tekinte,ttel, egyedi fejleszt6ssel b6vitettdk tov6bb.

A tulajdonos riltal elvrirt kimutat6sok miatt, olyan egyedi fejleszt6st kellett v6grehajtani

a mar

megl€v6 szoftvene, amely alkalmas mind a v6llalkoz6si szf6ra, mind az dnkorm6nyzati szf6ra
speciiilis adatainak szolgilltatasAra.

Miiszaki berendez6sek, g6pek jf rmiivek:

A

cdg tev6kenys6gdhez kiizvetlentl kapcsol6d6, iizembe helyezett eszk6z6ket sorolja ide a

tdrsas6g. Ide tartoznak

a viis6rolt mriszaki

berendez6sek, g6pek, j6rmiivek, szersz6mok,

termel6sben kdzvetleniil rdszvev6 i6rmrivek. dsszesen: 28 357 e Ft 6rt6kben.
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Ery6b berendez6se\ g6pek, jfrmffvek:

Minden olyan eszkdz ide tartozik, amelyek kdzvetve szolgdljak a cdg tevdkenysdg6t, illetve
azok, amelyek nem tartoznak mils besorokis al6.

A

tdrsaseg beszerzett egy6b berendez6seit j6r6szt iizemi g6pek, berendez6sek, felszerel6sek,

sz6mitastechnikai eszl<ozdk

6s egy6b irodai

eszkdzcik, britorok,

az

infrastruktrira

kialakitisahoz sziiks6ges egy6b eszk6zdk alkotj6k, dsszesen: 6 163 e Ft 6rt6kben

A tulajdonos 6ltal b6rbe adott eszk6z6k nem

szerepelnek a targyi eszkdzdk kdztitt, azok a

tulajdonos kdnyveiben l'annak nyilv6ntartva, a Kft. csak b6rbe veszi azokat.

BeruhAzfsok:

A targyi

eszkoz beszeulse, l6tesit6se, saj6t vallalkozesban tdrtdn6 el6allitrlsa, a beszerzett

lii;zembe
t6rgyi eszkdz tizembe helyez6se, rendeltetdsszeni hasznalatbav6tele 6rdek6ben az
a m6g lzembe
helyezdsig, a rencleltetdsrszeni haszn6latbav ltelig v'gzett tev6kenys€g' illetve

nem helyezett eszkdzijk 5rt6ke, amely 2015.12.31-6n: 0 e Ft'

Befekteteff P6nziigYi Eszkiiziik:

ASztv.27.$-aalapj6n,befektetettp6nziigyieszktizdkktizdttamdrlegbenazokataz
v6llalkoz6
(r6szesed6s, 6rt6kpapir, adott kdlcs6n) kell kimutatni, amelyeket a
eszk6z6ket
azzal

a

hogy ott tart6s
c6llal feltetett be mas v6llalko z6n6l, adotl 6t m6s v6llalkoz6nak,

jdvedelemre(osztal6ka,illetvekamatra)tegyenszert'vagybefoly6solfui'irrinyitasi'
ellen6rzdsi lehetos6get €rjen el.

A

Vrici Varosfejleszt6

Kft

megvdsii'rolta V6c Vdtos Onkormanyzat6t6l, 1-1

Ft

ellen6rt6k

fej6ben a kdvetke zo c6gek 100%-os tulajdonjog6t:

V6ci Sport NonProfit

Kft

V6ci Varosimazs NonProfit Kft.

A V6c 6s K6my6ke TDM Nonprofit Kft-ben 16%-os

r6szeseddssel rendelkezik a tarsas6g'

arnely az 500 eFt-os alapLt6i t6k6b6l, 80 eFt r6szesed6st

jelent'
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K6szletek:

Az iizleti 6v mdrleg fordul6napjan volt k6szlet6llom6nya

a ti{rsas6gnak,

30 659 e Ft drtdkben,

amely a raktiirban l6v6 mdg fel nem haszn6lt anyagokb6l all, 13 780 eFt drtdkben valamint a
befejezetlen termelds

l6

ti79 e ft 6rt6kben.

Kiivetel6sek:

Kiivetel6sek iisszesen:

461 755 eFt

Vev6i kdvetel6sek:

349 092 eFT

Kdveteldsek kapcsolt v6llialatokhoz

18 940 eFt

4397 eFt

Munkaiigyi rimogatas:
Vdgrehajt6si letdtek:

12224 eFt

Adott kdlcsdn:

53 440 eFt

Egy6b kdvetel6sek:

23 662 eFt

A

,,kdvetel6sek szolg6ltatrisb6l" soron a vev6k fel6 fenn6ll6 kdveteldseket tafialmazza a

A vev6i

besz6mol6.

k6vetel6sek egy r6szdt a vagyonhasznosit6si feladatok elv6gz6s6b6l, a

lak6 6s nem lak6 ingatJ.anok b6rbeadas6b6l szittmazS kintl6v6sdgek adjak, m6sik rdsz5t a
td.tsas6g legnagyobb partnere Vric Vriros Onkormrinyzata.

A vevoi kdveteldsek

csak egy r6sze

lejrirt kdvetelds, mely kiivetel6s behajtrisa a tarsas6g szabilyzata 6s a helyi rendelet alapjifur

kertil v6grehajtasra.

A

lejri,rt kdvetel6sek ut6n

a

sz6mviteli politikdban r6gzitetteknek

megfelel6en 6rt6kveszt6s keriilt elszdmol6sra 23 893 eFt dsszegben, melynek visszairt 6rt6ke:
14 768e Ft

volt.

A kaocsolt vrillalkozissal szemben fennrill6 kdvetel6sek:

53 440 eFt

Ebb6l a V6ci Hulladdkgazd6lkod6si Kft fel6 nyfjtott kdlcsdn 6sszege: 31.223 eFt, a Vaci
V6rosimrizs Kft fel6 nyfjtott kdlcsdn 6sszege: 22 217 eFt.

A V6ci Vrlrosfejleszt<i Kft bevdteleinek kdzel fel6t a tulajdonos fel6 vdgzett szolgriltatisok
adjrik.

A tulajdonos, mint vevri fel6, havi

elszdmol6sban szirnlinza a tirsas6g az elvdgzett

feladatokat.

IJ

A feladatokat egy -

a tulajdonos 6s a

Viici Vrirosfejleszt6 Kft kdzdtt l6trejdtt

-

feladatritad6si

megrillapodrlsban rdg:,itett tev6kenys6gek hatfuozzitk meg, az abban r6szletezett elsz6mol6si
rendszer keretein belul.

Az elvlgzett munkrik mennyiseg6nek hat6rt szab az Onkormanyzat

-

mint megrendel6

mindenkori kdlts6gvetSs6ben meghatarozott kerettisszege'

Egt Cb kdv etelds e k rdszJete zd s e :
622 eFt

Munkavdllal6kkal szemb eni kiveteldse k:

8 451 eFt

Ad6k:

14 589 eFt

Egtdb kbetelds ( szoct,7m, dfa)

23 662 eFt

Osszesen:

P6nzeszktiziik:
1 080 eFt

P6nztirak iisszesen:

/)t

Holding fdPdnztdr:

etr

329 eFt

Dedlodri fasor Ph'tztdr :

101911 eFt

Bankszriml6k iisszesen:

8 017 eFt

Holdingf6bank:

93 518 eFt

Vagtonhas zno s [t ds i b ank :

172 eFt

F1utca-Fdtdr bank:

270 eFt

Parkolds bank:

5 513 eFt

Aktiv id6beli elhatdrol6sok:

3 857 eFt

Bev6telek aktiv id6beli elhatri'rol6sa:
Kdlts6gek, rafordit6sok alctiv id6beli elhat6rolasa:

1 656 eFt

Ak6lts6gekaktivid6belielhatarol6saa20l5-bankisz6mlazott,de20t6-et6rintot6teleket
tarlalmazza.
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-

Fo116sok

A fon6sok ariinyiinak bemutatiisa
2012.12.31.

2013.12.3r.

2014.12.31.

2015.r2.31

,6rtdk eFt

6rt6k eFt

6rtdk eFt

6rt6k e Ft

Fon6scsoport

l0l

60 727

0

z)L

Saj6t T6ke

27 586

39 259

Celtartaldk

0

0

30 366

29 555

20 548

72 870

3r9 4t3

403 276

517 745

504 425

53

Hosszt lej6ratri
Kdtelezetts69ek

Rdvid lej6rafii
Kdtelezetts69ek
Passziv id6beli

r

525

21 298

378 890

493 388

8 790

l1 399

elhat6rol6sok
Forr6sok

600 184

649 652

dsszesen

Sajdt tdke alakul{sa

20rt.12.3t.

2012.12.31.

2013.12.3t.

2014.t2.3r.

2015.12.31

500

500

500

500

3 000

Eredm6nytartal6k

-4 711

t2 422

21 609

35 838

49 295

Lekdtdtt tartaldk

9 776

7 472

5 477

2 921

3 305

t4 829

7 192

rt

673

13 842

s t27

20 394

27 586

39 259

53 101

60 727

Sai6t T6ke elemei
Jegyzett T6ke

M6rleg szerinti
eredm6ny
Sairit T6ke dsszesen

A V6ci Vrirosfejleszt6 Kft tllajdonosa, V6c Vriros Onkormiinyzata 500.000 ft alapit6i t6k6vel
hozta l6tre a tiirsasegot, 2015. m6jusriban 3.000.000 forintra emeltdk ajegyzett t6kdt

1E

A Lekdtdtt Tartal6k

a fejlesztdsi tartal6k cim6n,

jdv6 6vi beruhr2asoka elkiilctnitett tartal6kot

jel6li, mely dsszeget a tartal6k k6pz6sdt6l szimitott 4 ad66ven beltl kell

beruhrizrisra

felhasznrilni.
2015-ban fejlesztdsi fiulal€k felold6srira keriilt sor 2 684 eft dsszegben 6s tartal€k lekdtdsre
3.068 eFt dsszegben.

A mdrleg szerinti eredmdny atirgydvi ad6zott eredm6ny.

Kiitelezetts6gek:

Hosszri

lejiratri kiitelezetts6gek:

72 870 eFt

Beruhdzasi hitelek:

Egtdb hosszi

le1'.

890 eFt
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k)telezettsdgek:

Hossz lejdratra kapott kdlcson:

Az

eFt

56 862 eFt

A beruhdaasi hitelek k6zdtt a tifusasiig Sltal felvett hitelek 6ven tul
szerepelnek.

118

eg'y6b hosszir lej6ratri kdtelezettsdgek

kapcsol6d6 kauci6kat 6s biaosit€kokat tartalma,ik.

A

esed6kes kdtelezetts6gei

az ingatlanok b6rbead6s6hoz

hosszir lejriratra kapott kdlcsdnt a

V6ci T6vh6 Kft biztositotta.

Felvett hitelek m69 fennr l6 t6ketartozisai (eFt-ban):

ebbtil rdvid

ebb6l hosszri

felvetr hitel cdlja

dsszesen fenn6ll6 hitel

Aszfaltj avit6 g6p

3 799

3554

245

850

850

0

Fiinyir6 traktor

lej

iratir

lej6ratu

Renault Master 2 db

|

947

1302

645

Peuseot Boxer 2.2

r 229

1229

0

osszesen:

7 825

6 935

890

2016-ban esed6kess6 v6l6

riivid lejaratf kiitelezetts6gek dsszege: 6.935 eFt.

2017-ben esed€kess6 v6l6 hosszri lejrfuatri kdtelezettsdgek 6sszege: 890 eFt.
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Riivid lejf

rati

kdtelezetts6gek:

504 425 eFt

Rdvid lejdratil hitelek:

6 935 eFt

vev6i el6legek :

9 500 eFt

s zol gdl t atas o kb 6

| er e dd

393 538 eFt

kt; t e I e ze t t s 6 ge k ;

ravid lej. ldt knpcsolt. vdll szem.:

8 276 eFt

egdb rAvid lej drot kitelezettsdg(addk) :

A

szolgriltatrisokb6l ered6 kdtelezetts6gek,

86 176 eFt

a sz6llit6i 6llom6n1.t jelentik. A

v6llalkoz6sokkal szembeni kdtelezetts6sek a V6ci T6vh6

kapcsolt

Kft. fel6 fenn6ll6 tartozrisokat

foglalj6k magukba.

Passziv id6beli elhatdrolisok:

11 399 eFt

Bevdtelek passziv id6beli elhat6rol6sa:

7 eFt

Kdlts6gek, r6forditlsok passziv id6beli elhatiirol6sa:

A kdlts6gek, rdfordit6sok passziv id6beli elhatrirokisa
es

11 392 eFt
a 2016-ben

kiszrlmlazott, de mdg 2015-

tizleti dvet 6rinto kdlts,isek.

6,) Eredm6ny-kimutatis bemutatisa

Belliildi 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele:

l,

1 113 094 eFt

Vagton hasznosfttis bdl szdrmaui bevdte le k:

a

t
a

463 599 eFt

b6rbead6sa
lak6sc6lt helys6gek b6rbeadasa
ftildhaszntilati bev6telek:

iizleti helys6gek

143 606 eFt

63 817 eFt
9 446 eFt

a

Kdzvetitettszolgdltakisoktovdbbszfunli,r,hsa'. 26 062 eFt

a

<istermel6i hely

a

ftildtenilet haszonb6rleti

!

Onkonn6nyzat fel6 szrirnlizott vagyon feladatok

dija

4 032 eFt

dija

7

967 eFt

196 635 eFt

elv69z6se:
201 4 -rtl visszahatarolt bevdtelek
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l8 034 eFt

2, Onkormdnyzat

feli

s:zdmldzotl vdros iizemelletdsi fe ladatok

:

492 499eFt

93 243 eFt

o

kdirvil6git6si tevdkenys6g iirbev6tele:

a

kertdszeti tev6kenys6g arbev6tele:

180 838 eFt

a

k6zltak, hidak, jfud6t iizemeltetdsi arbev€tel:

1

a

varosgazdrilkodtisi tev. rirbev6tel:

a

telepiil6s vizszolg. szar. arbev6tel:

a

telepiil6stisztas69 6rbevdtele:

a

temet6fenntartasb

6l szfumazo

18 473 eFt

4 959 eFt
445 eFt
54 560 eFt

ii.rbev6tel

14 359 eFt

:

szennyvizelvezet6s arbev6tele:

25 622 eFt

3. Onkormdnyzat leld szdmldzott egtdb bevitelek:

121 133 eFt

Gamesz feladatokb6l sz6rmaz6 bevdtel

75 102 eFt

a

kdzbeszerz6si feladatokb6l szir. bev6tel

10 906 eFt

a

stadion karbantartas

13 268 eFt

a

egytlb dnkorman yzat fel6 v6gzett feladatok:

24 857 eFt

kiilsdforrdsbtil):

31 169 eFt

1. EgtCb bevdtelek (

o
o
o
o

3 418 eFt

Tern.et6fenntartasb6l szarmaz6 bev6telek:

15 000 eFt

Menedzsment dij:
Tarsashaz kezel6sb6l sz6rmaz6 bev6telek:

2 857 eFt

Egyrlb bevdtelek:

9 894 eFt

I

5, Parkolds bevitelei:

6.

Epib

bevdtelek (fa drtdkesitis):

I

Endkesitis nettd drbevitele mindiisszese :

18

186

eFt

508

eFt

113 094

eFt

6.

65 566

Egtdb bevitelek:

Kdltsdgvet6st6l kapott tiimogatas

eFt

42 815 eFt
6178 eFt

Biztosit6i k6xt6rit6s

14 768 eFt

V isszairt drtekveszt6s:

1 000 eFt

Prukol6si p6tdijak:

805 eFt

Egydb:

Jelen vissza
A kdlts6gvet6st6l kapott 6llami tiirnogat6s dsszege 2015 6vben 42 815 eFt volt.
kdzfoglalkoztatas
nem 6ritend6 tamogatas dsszeget a v6llalkoz6s a hosszabb id6tartamf

tamogatasacim6nkapta.AV6ciV6rosfejleszt6Kftakdzc6lirdolgoz6kategy6btakarit66s
a k6zc6hi foglalkoztatottak 6tlagos
kisegit6 munkakdrbe alkalmazza. A 2015 6v folyaman
ldtszama 40 f6 volt.

Riforditisok:
825 187 eFt

Anyagi e lle gil rdfo r dltriso k :

166 145e Ft

a

Anl'agkdltsdg:

a

Ig6nybevett szolg6ltat6sok 6rt6ke:

!

Egydb szol g6ltatasok 6rt6ke:

a

Krizvetitett szolg6ltatasok efteke:

344 125 eFt
20 604 eFt
294 313 eFt

l.Anyagkdlts69 megoszl6sa:

r
o
o
.
.
.
.
.

Alap'anyagok 6s seg6danyagok kdlts6ge:
Szerr;z6mok, mtiszerek' berendezdsek:

Villamos energia k6lts6gei:

61 567 eFt
149 eFt

61 026 eFt
16 337 eFt

Ginfelhasmal6s kdlts6ge:

10 425 eFt

Yizfelhasmdl6s:
IJzemanyag 6s flitdanyag k6ltsdge:

9 332 eFt

Even beliil elhaszn6l6d6 anyagok kiilts6ge:

4 958 eFt

2 351 eFt

EgY6b anYagkdlts6g

166 145 eFt

dsszesen:

19

2,Ig6nybe vett szolg6ltatdsok megoszldsa:
Sz6llit6s-rakodris k6lts6gei

3 253 eFt

Bdrleti dijak

1279 eFt

Karbantartiisi, javit6si kdlts6gek

F6mem6ki munkrl.hoz kapcsol6d6

10 618 eFt

szolg.:

209 562 eFt

Oktat6si as tov6bbk6pz6s kdlts6gei

694 eFt

lJirk6zl6si dijak

4 872 eFt

Ig6nybevett mtiszakt-gazd. tev. kieg.szolg.

kts

55 556 eFt

(ide tartozik:iigyv€di dijak, kdnywizsg6l6 dda, tr.izv6delem,
sz6mitristechnikai szolg. dija, hullad6ksz6ll.dija)
a

Egy6b ig6nybe vett szolgiiltatasok

kdltsdgei

58 291 eFt

(ebb6l:kdzds k6lts6g: 26 494 eFt)
344 125 eFt

Osszesen:

3. Ery6b szolgiltatdsok megoszl{sa:
a

Hzrtosrigi, igazgatisi dijak, illet6kek:

a

P6nzugyi szolg6ltatrisok dijai (bankkdltg.):

a

Bi;dosit6si diiak:

1 904 eFt

12 439 eFt
6 261 eFr

20 604 eFt

Osszesen:

Kiizvetitett szolgiltatdsok 6rt6k6nek megoszl{sa:
Onkormf nyzatt6l vdsirolt szolgiltatdsok:
UZ,:IeK berleSe:

143 180 eFt
63 772 eFt

Lakris b6rldse:

9 446 eFt

Fdldhaszniilat bdrl6se:

Tovribbsziirnllzott kdziizemi dijak iizletek:

15 047 eFt

Tovrlbbszdmlazott kdziizemi dijak lakas:

10 496 eFt

Fdldhaszon (mez6gazdas6gi ft ld):

1 956 eFt

Temet6 fenntart6s:

3 570 eFt

Telepiil6si vizsz6llit6s

24 eFt

:

247 491 eFt

Osszesen:
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Ert6kesitett szolgdltat6sok (project) kiizvetlen iinkiilts6ge:
a

Fl6ridn utcai rendel<i felirj iuisa:

22 887 eFt

a

Mrircius 15. t6r 10. fehiiitrisa:

23 936 eFt
46 823eFt

Osszesen:

Szem6ly jellegii

r
.
r
A

riforditdsok:

330 271 eFt

B6rktilts6g:

257 314 eFt

Szem6ly jellegu egy6b kifizetdsek:

5 536 eFt

Bdrj6nildkok:

67 421 eFt

szemdly jellegri egydb kifizet6sek

reprezent6ci6b6l, illelve

a

az ttazisi kdlts6gt6ritdsb6l,

gdpjrlLrmiihaszn6latb6l,

szem6ly jellegri juttatdsok utani ad6fizet6si kdtelezettsdgekb<il

6llnak.

Atlaeos stat. l6tsz6m

tz) lo

b6rkcilts6s: 251 476 eFt

szellemi dolsoz6k:

50 f6

b6rkdlts6s: 107 259 eFt

fizikai dolgoz6k:

/)

b6rkdlts6e: 144217 eft

ro

A bdrk6lts6gb6l a 3 f6 Feliigyel6 Bizotts6gi tag r6sz6re 6 000 eFt bdrkdlts6g lett elsz6molva, a
vezet6 tisztsdgviseldk

rtlsz6re 9 543 eFt.

Vezet6 tiszts6gvisel6nel< a t6rsas6g Ugyvezetri lgazgatoja min6siil.

Ert6kcsiikken6si leirds

14 946 eFt

:

A Kft. terven feliili 6rt6kcsdkken6st nem szdmolt el tarsv 6vben.
Ery6b rdforditisok:

c
c

Ertdkes{tds immat

46 161 eFt

jav, tdrgti

186 eFt

esz, kdnyv.

Mdrlegfo,,dul6nap el6tt bekdv.kdre.-hez kap. hs

I

153

eFt

ebbdl kisedelmi kanratok, kaftdrek 104 eFt

.
o

Ciltartubk

230 eFt

Kdvetelisek elszdmolt drtdkvesztdse

21

23 893 eFt

I

I

Innovd<:

a

Vis szafrzetd s i kdteleze tts d g nd lkal

t

Onka r m dnyzat t al e I s zdmol t add

o

Kill'nfdl egdb rdforditds

i6

s hozz dj dr ul ds

adott tdmo gatds

k

.
o

9 738 eFt
350 eFt

4 682 eFt

Befehetett pdnziigli eszkdzdk kamatai, drf.nyeresdge

I

Egydb ktpott kamat, kamatjellegfi bevdtelek

P6nzligri mfiveletek 16fordit6sai:

.
c

9 150 eFt

(pl : behajthatatlan kav.)

P6nziigyi miiveletek bev6telei:

Befekletett pdnz

461 eFt

g)i

642 eFt
40 eFt

1 509 eFt

I0

eszkdzdk drfolyamvesztesdge

Kdlcsanak, hitelek egdb Jizetendd kamata

eFt

1499 eFt

Rendkiviili bev6tel:

.

Rendkivlili r{fordit{sok

c
.
o
o

18 731 e Ft

Elengedet[ knrclezetts|g drtdke

18 731 eFt

:

Tdrltds ndl,bill ny. szolg (luiziilet)
Elengedett kdvetelds (Bodor 6s Fia KJi)

Feldjitds miatti bdrleti dij(akossdg)

3 621eFt

13 700e Ft

I

392 eFt
18 eFt

Adott kedve:zmdny(akossdg)

22

Tev6kenvs6qek
Kozbeszezes
Pa rkfe

n

nta rta s

Tev6kenys6gek
kiilts69ei

Tev6kenys6genk
6nti bev6tel

Eredm6ny

12 285 264

L2 776 675,OO

491 411

181 489 890

188 749 486.00

7 259 596

98 300 828.00

102 232 860.00

5 VCZ UJZ

33 550 828,00

34 834 030,00

1 283 202

19 201 336,00

19 969 389,00

768 053

42 340 920,00

44 034 557,00

1 693 637

52 832 914

54 946 231.00

2 113 317

115 310 736

119 923 166,00

4 612 430

89 7 41 208

93 330 8s6,00

3 589 648

4 874 404

5 069 380,00

194 976

Vagyonhasznosltds (iizlet) szolg.

6rbev6tele
Lakdsok karbantartdsa, i.izemeltet6si
bevet.
Lakiisok k6zuzemi dijainak
tov6bbsz;imliiz:isrib6l szdrm. bev.
Lak6 ingatlanok kdzits ktg-einek,
felUjtiisi alap toviibbszla
TeleDulestisztaseq
Kozutak, hidak
Kozvilagites
Varos- es kozs€qoazd6lkod6s

467 t27

449 160

TeleDul6s v,zellatas

,OO

17 967

Szennvvizelvezet6s es kezeles

24 902259

25 898 3s0,00

996 091

Temet6fenntadas

14 081 429

14 644 685,00

COJ ZCT

Stadion karbantartas

12 916 968

L3 433 647

,OO

516 679

Eoulet karbantartas (AlapfokU Int.)

73 151 021

7

6 077 062,00

2 926 041

806 387 502

30 958 336

0sszesen:

775 429 166

A Vdci Virosfejleszt6 Kft 2015 6vi miikdd6s6nek eredm6nye:

eredmdny:
Ad6fizet6si k6telezettsdg:
Ad6zott eredmdny:

6 135 eFt

Ad6zas el6tti

A

1 008 eFt

5 127 eFt

Trirsas6gi ad6 fizet6si kdtelezetts6g kiszdmit6san6l figyelembe vettiik a t6rsas6gi ad6alapot

m6dosit6 korrekci6s tdteleket.

Jdvedelem( nyeres6g) minimum:
dsszes bev6tel: 1.202.073.t184* 2%=24.041.47

0.'

( ad6zas el6tti eredmdny: 6.135, ad6alap: 27.541.-)

23

Tdrsas6gi ad6alapot csdkkent6 konekci6s t6telek:

7$ (1) d: Tao.6cs + nyilv. 6rt6k : 13.567.411

13.567 eFt

7$ (1) fi fejlesa6si tartal6k ( max. ad6zis elotti 50Vo-a)
7$

(l)

3.068 eFt

n: kdvetel6sek rniatti 6rt6kveszt6s:

14.768 eFt

37.460 eFt

Osszesen:
Tarsas6gi ad6alapot ndvel6 konekci6s t6telek:

231 eFt

8$ (1) a: k6pzett c6ltartal6k
8$

(l) b: sztv 6cs +kdn;/v

15.133 eFt

szerinti 6rtdk

5.588 eFt

8$ (1) d: nem v6ll. kis 3. mell6klet tao. kieg trimogatis
8$ (1) e: joger6s birs6g

16 eFt

23.893 eFt

8 $ (1) gy elsz6molt 6rtdkveszt6s
8$

(l)

14.005 eFt

h: elengedett kdv,:tel6s

58.866 eFt

Osszesen:

VAGYONI, Pf,NZUGYI f,S .TOVBITIMI HELYZET
2015.01.01.-2015. 12.3

l.

I . Vaeyoni helvzet

Kdplet

Mutat6

I

Saj6t t6ke arhnya

3

Elad6sodottsriei mutat6 %

Yo

6 Forg6eszk6zdk

1)71 49

tt56,75

1030,3

950,6

t267,96

1

102,50

1013,7

950.6

7,28

7,96

8,8

q?

Befektetett eszkdzdk
ii
iusszes eszKoz

17,10

11,45

7,7

80,1

For96eszkdzdk
Osszes eszkdz

78,71

88,27

85,9

ql

K6plet
pii.bevdte l-rrifordit6s

2012

2013

Fore6eszk6ztik
Rdvid lej6rat0 kdt.

o? 17

Fors6eszk.-k6szletek

92,95

Idegen t6ke
Saj6t t6ke

Kittelezetts6gek
Saj6t t6ke
Osszes fon6s

Befektetett eszkozdk

ninya

8,65

Saj6t t6ke

f6keer6ss6g %
5

7,85

Idegen t6ke

2 I6kefesziiltsdgi mutatb oh

arinya

tYo

20r5

2013

Saj6t t6ke
Yo

2014

2012

10,5

7

2. P6nziig.vi helyzet

Mutat6
I P6nziigyi eredmdny

Eft

2

Likvidillsi mutat6 %

3

Likvidit isi gyorsr6ta

o%

24

1 125

20t5
.t I t.t

107,99

99,6

118

105,13

o?{

n2

968

2014

ll

lno"ialejaranikdt.

l

|

|

|

|

3. Jiivedelmezos6q

Mutat6

I
2
J

Arbevdtel ar6nyos
6vedelmez6sdg %r
Eszk0zar6nyos

6vedelmez6s6g

%r

16kearrinyos

6vedelmez6s6g

%,

Kdplet
Ad6zott erdmdny
Nett6 drbevdtel
Ad6zott erdm6nv
Eszkdzdk 6sszesen
Ad6zott erdmdnv
sajdt t6ke

2012

2013

2014

2015

0,72

0,86

0,5

1,90

2,37

0,8

26,07

)q

'71

26,1

8,4

Cash-Flow kimutatds a 2015,01.01. 6s a 2015.12.31-ig terjedd id6szakra
T6tel-

A t6tel megnevezdse

sz6.m

a

I.
1.

b
Szok5sos tev6kenys6gb6l sz1trnaz6
p6nzeszktiz-viltozAs
(Miikiid6si cash flow, 1-13. sorok)
Ad6zis el5tti etedm6ny +

2072

2013

c

,l

23 812 47 485

8 232

t2

361

ElszLrnolt tnortz6ci6 +

4.

6.
1
8.
9.

10.

17.

12.

25571

2015

28

943

5127

(o?
14 485

7

3.

2074

Elsz6molt 6rt6kveszt6s 6s visszairis

I

13 769

15 392

20 182

8 817

C6ltattal6k k6pz6s 6s felhasznil.6s kiilonbozete

946
7 150 9125
0

z)r

+
Befekte :ett eszkozok 6rt6kesit6s6nek
eredm6nve t
Sz6llit6i kotelezetts6s viltozisa 1
Egy6b

rivid lejiratu

kotelezetts6g v6hozisz

!

-193

80

140

JJJ

808

+J)

11

952
Passziv .id6beli elhatirol6sok v|hozLsa

Vev6ko vetel6s viltozisa

!

!

Aktiv id,5beli elhat6rolisok

viltozS,sa.

!

Fizetett, fizetend6 ad6 (nyeres6g utin) -

25

22998 37105
91471
1a

-1 507 27 295
-149
644

Forg6eszkoztik (vev6kovetel6s 6s p6nzeszkoz
n6lkiil) r'iltozisa +

58 035

10

4 210

50425
2609

508

-320 -20319 -8 607
166
-t-f
-54436
-85
144
701

947

-1 375

-1 040

-688

-)t tlz

:tz
974

-750

1 008

7i.

Fizetett. fizetend6 osztal6k. r6szesed6s

II.

Befektet6si tev6kenys6gb6l sz6rm 26
p6nzeszkiiz-viltozds
(Befektet6si cash flow, 14-16. sotok)

0

0

0

0

-10
387

-7 640

-5056

1760L
11

Befektetett eszkozok beszerz6se -

-10

14.

387

Befektetett eszkozok eladjsa

-7 695

*

-5056

197

55

15.

798

Kapott osztal6k, r6szesed6s *
16.

T6telsz6m

III.
17.
18.

19.

20.
21.

A t6tel megnevez6se
b
Pdnu:iigyi miiveletekb6l szhtlln.az6
p6.nzeszkdz-vfiltozhs
(Finrmszitoz6si cash flow, 17 -27 . sotok)

2012

201i

c

d

10 915

L0 737

2014

2015

-25939 74030

R6szv6nvkibocs6tis. t5kebevon6s bev6tele +
Kotvd,ny, hitelviszonlt megtestesit6 6tt6kpapir
krbocsit6s6nak bev6tele +
Hitel ris kolcson felv6tele *
Hosszri leiirata npijtott kolcsrinok
elhelyr:zett bankbet6tek tdlleszt6se,
megsziintet6se, bev6lt6sa +
V6gle1;esen kapott p6nzeszkoz *

0
18708

6s

18731

R6szv6nybevon6s, t5kekivonis (t5keleszilliris)
22.

23.

Kcitv6ny 6s hitelvis zonyt megtestesit6
6n6kpapir visszafzet6se Hite] ils kolcson totleszt6se, visszafizet6se -

24.

t1

-4 304 -6 611

-7142
-8016

Hossz6 leiAratta nyuitott krilcsoncik 6s
elhelyr:zett banlbet6tek -

-2031
15103

V6gle1;esen

itadott p6nzeszkoz -3 589

.J JI)

-1829

26.

)7

13700

Alapit5kkal szembeni, illetve egy6b hosszri
lej6rani kotelezetts6gek viltozisa I

zo

59
18 808

-811

-991

464

P6nzeszktiziik vhltoziea
sorok)

t

(tItIItIII.
24 340 23 108

-5424

85

372

IV.
7.) A V6ci Virosfejleszt6 Kft gazdAlkoddsa 6s likviditfsa a 2015-es iizleti 6vben

A KA mrikdddse alapvet6en tovabbra is a tulajdonost6l, mint legnagyobb megrendelot6l ftgg.
a c6g
Bd.r a vezet6s folyamatosan igyekszik a ki.i1s6 munkak irany6ba is elmozditani
tev6kenys6g6t,

az els6dleges szempont tov6bbra is az, hogy a tulajdonos €rdekeinek

megfelel6en V6c Vriros mdkdd6s6nek biztos alapja legyen a ,,holding"'

A 2015-as iizleti 6v 5

A

127 eft nyeres6ggel z6rult'

tarsas6g 2015-es 6vdt eredmdnyesen

zirta, melyet nem csak a pozitiv eredm6ny mutat' de

ell6t6sa'
az els6dleges c6l megval6sit6sa is' ami a varosiizemeltet6snek

Abev6teleknoveked6sdvelar6nyosanntivekedtekak6lts6gek6sr6forditasokis.
6s b6rjellegti
Az ig6nybevett szolg6ttat6sok cs6kken6se 6s az anyagiellegti r6fordit6sok

kifizet6sekn6veked6seatarsas6g6ltalegyrekevesebbkiils6megrendeldsektendenci6j6t
mutatja.

Asaj6tdolgoz6valell6tottfeladatokanyagigdny€tattirsas6graktark6szleteibiaositjak.

Figyelembe v6ve a

v6llalkoz6si
Kft. sajdtos helyzet6t, mely alapjan elsodlegese nem tipikus

nyeres6g megfelel6nek it6lhet6'
tev6kenys6get fo lytat' az trbevltel arilnyos

6rt6kcsdkken6s elsz6mol6sa mellett
A v6ci vri,rosfejlesztd Ktl az 6vi k6zel l5 milli6 forintos

isndvelnitudtaeszkdzeinek6rt6k6t,melyetafokozatoseszkdzdkv6s6rl6s6valteremtmeg.
mennyis6gen vannak tartva, szem
A k6szletek a fblyamatos munka elv6gz6s6hez sziiksdges
sem lenne hatdkony'
el6tt tartva, hogy azok tul sok6ig tdrt6n6 taroliisa
ttirvdnyi el6ir6s szerinti je gyzerttoke emel6sdt'
A 2015-s iizleti 6vben a tulajdonos rendezte a

\,1

6c, 2016. 6Prilis 25.

27

vAcr vAnosFnJlnszr 6 KFT.
UZLF.TI TERV

2016

A Vici Vrirosfejlesztd Kft. alapadatai, riivid bemutatisa,
piaci helyzetelemz6se, p6nziigyi helyzete

neve:

V6llalkoz6s

Vdci Vdrosfejleszt6 Szolg6ltat6 Kft'

R6vid neve:

Vici Virosfejleszt6 Kft.

Cime:

2600 Vdc, Kiiztdrsasig 6t 34'

Ad6sz6m:

14867361-2-13

KSH

szrirn:

14867361-41f0-113-13

Y{oKdztirsas6g rit 34'

El6rhet6s6gei:

2600

Telefon:

06 27 510 103

Fax:

06 27 510 108

Miikdddsi
Alapit6si

6n6iltf jogi szem6lyk6nt mflktidd Kft'

forma:
6v:

Clgsegyzlkszima:

2009
13-09-130719

Vic V6ros Onkorminyzata'

Tulajdonos:

2600 V6c, Mrircius 15 t6r

Kdnywezet6st v6gz6 cdg

neve:

Jogi k6pviseletet ell6t6 szemdly

K6nywizsg6l6 szem6ly

neve:

neve:

V6ci V6rosfejleszt6

ll'

Kft'

Dr' Nyitrai Judit
PKI Kdnywizsgil6 Iroda Kft'

V6c Vriros Onkormanyzata 201 1. januarjdban ddntOtt az elismert v6llalatcsoport feltillitasar6l. A
holding uralkod6 tagja a V6ci Varosfejleszt6 Kft., amely v6rostiaemeltetdsi, vagyonhasznosit6si,
kdzbeszerz6si, menedzsmenti feladatokat l6t el.

A

f6 tevdkeny sdgdt a viirosiizemeltetdsi feladatok alkotjak, melyet a c6g az Alapit6val

tarsas6g

k6tdtt - 6s id6kdzben t6bbszdr m6dositott - feladat ell6trlsi szerzod6s alapjrln l6t el.

A V6ci Varosfejlesztd Kft. teljes 6llom6nyi l€tszdma az itzleti terv kdszit6s6nek id6pontj6ban 85
f6.
tov6bbi 40 f6 k6zc6lir
A tarsasag kozfoglalkoaatrisi feladatokat is v61lal, ami sor6n 6ves 6tlagban
foglalkoztatott volt 6llomanyban 20 1 5-ben'

AV6ciVeirosfejleszt6llft.piacihelyzetesaj6tos6sspeci6lis'Piacitdnyez<iinekelemz6s6tis
lesziikitik

a t6.rsas6gra

jellemz6 elemek'

Atulajdonosielvar6snakmegfelel6enaV6ciVarosfejleszt6Kft.c6lja,nemajdvedelemszerz6s,
gyorsabb 6s szinvonalasabb ell6t6sa'
hanem a feladatok min6l hat6konyabb,

Atrirsastigtegnagyobbvev6jeatulajdonos,akiatarsas6gbev6teleinekT5Vo-it'biztositja.A
van a c6g likvidit6sara is'
tulajdonos p6nziigyi helyzete ddnt6 befolydssal

AV6ciVarosfejleszt6Klt.az6lta|av6gzettfeladatokteljesit6s6nekellen6rt6k6r6latarsas6gi
ar
ttirvdny vonatkoz6 rendelkez6sei szerinti
ds osztal6kad6r6l t;26|6 1996.6vi LXXXI.
ad6r6l

figyelembev6tel6velateljesitett6sleigazoltmunkakelv6gz6s6nekid6pontj6tk0vet6h6napban

sz6ml6tallitkiV6cVarosOnkorm6nyzatafel6.AV6ciVarosfejleszt6Kft.aszrimla
benyrijtasavalegyidejiilegateljesitett6sleigazoltmunkrikelv6gz6s6r6lkimutatastad6tV6c
Vriros OnkormriLn yzata rdsvlre'

AV6ciV6rosfejleszt6Kft.Vagyonhasznositasir6szleg6nekbev6tel6r6l(b€rletidij,ha^szonb6rleti

dij,hasmrilatidijstb.)az[|ta|akiszdmlazott6sat6nyiegesenbefolytdsszegeketta(almaz6
nyilvantartrisl k6teles V6c

A v6ci

Varosfejleszt6

!

kdvet6 h6napban'
riros Onkormany zara rdszlre 6tadni targyh6t

Kfl. altal ki6llitott

szrimla 6rt6k6be (feladat teljesitesek ellen6rt6ke)

fentebbkdriilirt,V6cV6rosonkorm5nyzatar6sz6re6tadottp6nziigyianalitikaszerintibefollt
vric Viiros
eredmdnyek6ppen fennmarad6 dsszeget
bev.telt felek beszimitjak. ,A, kompenz6ci6
benyujt6s6t k6vet6en a v6ci
kdteles a fenti m6don kiiriilirt sz6mlak
6nkormanyzata

Varosfejleszt6 Kft. fel6 dtutalni'

Mindezekb6l kdvetkezik, hogy a V6ci Vrirosfejleszt6 Kft. p6nziigyi helyzete 6s likvidit6sa
els6sorban V6c V6,ros Onkorm6ny zalinak

A V6ci Vrirosfejleszt6 Kft 2015-ben

p'nzigyi helyzet6t6l 6s likviditdset6l ffigg.

a teljes 6ves 6rt6kesitds nett6 iirbev6tel6b6l

eFt volt- 683.892eFt rrett6 bevdtelt realiz

lt Vdc varos

-

ami 1.113.094

Onkorm6nyzatt6l, a viirosiizemeltetdsi

feladatok ellitris6b6l, 203.558 eFt nett6 iirbevdtelt a vagyonhasznositrisb6l.

A V6ci Varosfejleszt6 lift-nek jelenleg 56.862 eFt tartozdsa van

a

V6ci Trivh<i Kft fel6, mig adott

kdlcsdn form6jdban 31.223 eFt kdveteldse a V6ci Hulladdkgazd6lkod6si Kft. illetve 22.217 eFt a

V6ci Varosimazs Kft feil6.

A Vdci Vrirosfejlesa6 Kft

gazdrllkodrisa a 2015. 6vi eredmdnyek alapjrin stabil, m6rleg

szerinti eredm6nye 5.12'7 eFt lett.

Amint

a kor6bbi 6v iizle,ti tervdben

versen)'tii.Lrsakkal nem
vril

is bemutattuk, tarsas6gukrak specielis helyzet6b6l fakad6an

kell sz6molnia, ugyanakkor hangsirlyozni kiv6njuk, hogy 6rk6pzds6t sem a

lalkozisi piac jellemz,Si ir6nyitj6k.

A V6ci Vrirosfejleszt6 Kft. a viirostizemeltet6si

tev6kenys6g soran elvdgzi a tervezdssel, az

el6irinyzat felhaszn6l6sr;al, az iizemeltet6ssel, fenntartilssal, mtik6dtet6ssel, beruhazdssal, a
munkaer6 gazd6lkodrissal kapcsolatos feladatokat.

A feladat6tadrlsi

szerz6dds, illetve annak mell6kletdben nevesitett feladatokat a t6rsasiig egyreszt

saj6t mag4 a teirsas6g alkalmazottjaival, miisr6szt a Kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi

CV[.

tdrvdny 121. $ (1) bekezd6se szerinti nyilt eljarris soran (KE-4949-2013 hirdetmdnyszrirn)
eredm6nyesen kiviilasztott v6llalkoz6n keresztiil

l6tja el. (V6llalkoz6si szerzldds

vacholding.hu/cegunkrol/dokumentumtar oldalon el6rhet6).
A tarsas6g saj6t hatrlrkdrbe,n a varosiizemeltet€si feladatokat az alfibbi rdszlegekre osztotta:

ftkarbantartrivf 6*isztas6g
Parkfenntart6s
Magasdpitds
Parkol6s

-

bel6ptet6 rendszer Uzemeltetdse

A V6ci V6rosfejleszt6 Kft. :izewezeli fel6pit6se az al|bbi oldalon el6rhet6:
http ://www.vacholding.hu/cegunkrol/szervezeti-felepites

a

A 2016-os 6v c6lkitiiz6sei. tervezett int6zked6sei

A t6rsasdg az izleti terv k6szit6se sonin

a

p6nziigyi ininyitris br2iskdnt szimolt a 2015. iizleti 6v

adataival, a tulajdonos dnkormiinyzat 2016-os kdlts6gvet6s6ben meghatarozott p6nzfonrisokkal,

valamint a feladatelklt6si szerz6d6sben meshat6(ozott feladatokkal.

Az itzleti 6v tervez6se soriin jelent6s kdnnyebbs6get jelentett, hogy az Alapit6 2015-os iizleti
terviinkben prognosztizilt kdzel egy milliardos fedezetet

az idei ev sonin

biztositotta

kdlts6svetds6ben.

Meg6llapithat6, ugyanakkor hogy a klasszikus vrirosiizemeltet€si alapfeladatok elleteset biztosit6
fedezet m6rt6ke nagys6grendjdt tekintve viitozatlan.

A trirsas6g vezetdse a fedezet vriltozatlan

m6rtdke mellett a munkasz:ervezds ter6n kiv6nja megteremteni a hat6konyabb munkavdgz6st 6s a

tovribbi feladatoptimalizilist a vrirosiizemeltet6s tediletdn.

A v6rosiizemeltetdsi tevdkenysdgen tul tiirsas6gunk feladata az Onkormillryzati tulajdonban l6v6
lak6sok 6s nem lak6sok kezel6se, p lyiatatisa, illetve a tilrsashr2akban l6v6 dnkorm6nyzati
tulajdonr6szekkel kapcsoleLtos kdtelezettsdgek teljesit6se, kdzgyrildsi kdpviselete. V6c varos
ingatlanvagyon6nak kezeltijek6nt,

a

Vagyonhasznosit6si r6szleg feladata az 6nkorm6nyzati

tulajdonban all6 459 db lak6s 6s majdnem 200 db nem lak6s

c6li

ingatlan kezel6se. Az

ingatlanok karbantartris6t 6s kisebb feltjilis6t alapvet6en c6gtink Magas€pit6si r6szlege v6gzi.

Az ingatlan rillomri,ny

karbantartasa ter6n kell uirsas6gunknak

a 2016-os iizleti 6v soriin a

legnagyobb kihiv6sokkal szemben6mie.

A jellemz6en belvrirosi lak6- vegyes funkci6jt ingatlanok karbantart6sdnak v6gz6se sor6n egyre
ttibbszdr keriiliink abba a helyzetbe, hogy nem elegend6 az adott hiba megsztntetdse, mivel

olyan arult 6llapottal taliilkoznak koll6g6ink, amely alapjdn fehijit6st sziiks6ges vdgezn| A
belvrlrosi ingatlanok jellemzoen 50-200 6vesek, melyekben a vizh6l6zatok, a szen:ryvizcsapad6kcsatomak 40-100 6vesek, a fiit6si rendszerek 20-50 6vesek,

6s

MM a tervezetl kihordrisi

idejtiket tObb esetben - az adott rendszerek el6rt6.

A

folyamatos avul6s mellett ugyanakkor figyelemmel kell lenniink a jogszab6lyi el<iir6soka,

szabvti.nyi v6ltozasokra melyek jelent6s anyagi megterhel6st jelentenek 16szlegiinkre.

A

fentiekben

kdriilirt kihivasokkal szamolunk a Magasdpit6si r6szleg feladatrit

intdzmdnvtizemeltet6s teriiletdn is.

k6pez6

Viic Vrlros Onkormiinyzat K6pvisel6-testillete a 2013. junius 20. napi iil6s6n hatrilyon kiviil
helyezte a parkok{s szab6lyozris6r6l 6s
13/2001

a

vrlrakoz6helyek igdnybev6tel6nek rendj6r6l sz6l6

(IV. 23.) sz. rendeletet, aminek kdvetkeztdben Yic Vdros kdzigazgatAsi teriiletdn

ingyenessd v6lt a parkol6s a kdzeri.ileteken.

A parkol6si

r6szleg a parkolds ingyenessd tdteldt

kdvet6en adminisztrativ feladatokat l6t el (pl. a megel6zi5 id6szakban elindult iigyek kezel6se). A

rdszlegfez tartozik

a

belv6ros v6dett dvezet6ben tal6lhat6

3

gdpj6rmii bel6ptet6 rendszer

tizemeltet6se is.

A v6ci milygafinst drint6 kormdnyzati konszoliddci6ra tekintettel tiirsasiigunk szrimol az rijabb
feladatb6viil6ssel

a

l6tesitmdnyiizemeltet6st illet6en

is.

A tev6kenys6g

tervez6se sordn a

miikiidtet6shez sziiksdges szem6lyi 6s trirgyi felteteleket sz6mit6sba vettiik.

Az nzleti terv iisszerillitrishn|l p5nzngyi adminisztr6ci6nk nem sz6molt jelent6sebb infl6ci6s
hafiissal, 6s tarsadalornbiztositasi jrlrul6k, illetve egydb ad6nem emelked6ssel.

A

szemdlyi rillornany termdszetes flukflutci6j6t6l eltekintve jelent6sebb m6rt6kii

6llom6nyndveked6ssel nem sz6molunk, azzal, hogy trirsasrigunk vezetdse tovdbbra is lehet6s6get

kivrin biztositani

- az orszAgos kdzmunka program c6lkiniz6seivel dsszhangban - a munka

vil6g6ba visszatdmi .hajland6 munkav6llal6k foglalkoztat6srit illet6en.
Trirsas6gunkn6l, valamint a viillalatcsoport valameruryi tagv6llalat6n6l b6ren kivi.ili juftatAs nincs.

Int6zked6sek tervek
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6. dvre az al;ibbi

kdltsdgvetdst logadta

el Vric

Varos Onkormiiuryzata

Vrirosfeilesa6 KA. 6ltal ellatand6 feladatok finansziroz6siira:
Tev6kenys6gek
Kdzbeszerzds
Parkfenntartds
Vagyonhasznositr{,s (iizlet) szolg. rirbev6tele
Telepiil6stisztasiig;
Kttzutak, hidak
Kdzvil6git6s
Viiros- 6s ktizsdggazd6lkodris
Telepiil6s vizelkitris
S zennyv izelv ezel 6s 6s kezelds
Temet6fenntartiis,
Stadion karbantarrls
Epiilet karbantartas (Alapfokri Int.)
0sszesen:

2016. 6vi terv
adatok
18 000 000
210 000 000
214 000 000
40 000 000
145 000 000
130 000 000
6 000 000
I 000 000
28 000 000
14 000 000
14 000 000
85 000 000
905 000 000

a

Viici

5, A 2016. 6vi tervez6s elemei

adatok eFt-ban
2016. terv
A tetel megnevez6se

2015. t6nvadatok

adatok

Eev6telek
Belfitldi 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele

1 113 094

1 100 000

Sajiit termel6s( k6szletek dllomiinyvdltoziisa

40 866

40 000

Egy6b bev6telek

65 567

6s 000

4 682

5 000

224 209

1 210 000

Anyagk6lts6g

L66 144

165 000

lg6nybe vett szolgdltatiisok 6rt6ke

344

r25

340 000

P6nzUgyi m0veletek ber'6telei

|

Bev6telek iisszesen:
Kiilts6gek, rdfordit6sokl

Egy6b szolgiiltatdsok 6rt6ke

20 604

20 000

Eladott (kdzvetitett) szo lg6ltatiisok 6rt6ke

294 3L4

280 000

Bdrkdlts6g

257 3L4

250 000

) )50
67 42L
1-4 946
46 L6t

6 000

Szem6lyi jelleg( egy6b kifizet6sek

B6rjiirul6kok
Ert6kcsiikken6si leiriis
Egy6b r6forditiisok

P6nztigyi mfi veletek riif orditiisai
K6lts6gek 6sszesen:

L

EredmEny

A

trirsasdg dves nett6 6rbevdtel6nek tervez6sekor kdzel azonos 6rbev6tel

68 000
15 000

37 000

1 509

1 500

zta o74

1 192 500

5 135

17 500

keriilt tervez6sre, mint

amennyi a brizis 6vben keriilt realizdkisra. Az arbev6tel m6rtdke fliigg a tulajdonos d6ntdseit6l 6s
lehet<isdgeit6l.

Az fubevdtel tervez6sekor figyelembe v6telre keriilt az elmrilt 6vek rirbev6tele is, ami
szinten mindig el9rte

az 1.000.000 eFt-ot. Az egy6b bev6telek

tervez6sekor

a

6ves

2015-ben

Munkaiigyi rlmogat6s cimdn befolyt dsszegek lettek alapul vdve. Ez kdzel 40 milli6 Forint volt.

Az

egy6b bevdtelek

befoly

dsszege

-

kijzdtt elszrimoliisra keriil6 egydb t6telek

a tervezdskor -

-

mint biztosit6i krirtdrit6s, p6tdijak

bizonltalansdguk miatt - nem lettek figyelembe vdve.

A kdlts6gek kdzltt az anyagkdlts6g
adataihoz hasonl6an

keriilt csdkkent6sre

6s igdnybevett szolgdltatrisok 6rt6ke a 2015-s

iizleti 6v t6ny

kerjltek tervezdsre. Az eladott (kdzvetitett) szolg6ltat6sok 6rt6ke ariinyosan

a bev6telekkel.

Az eladott (kdzvetitett) szolgriltatasok 6rt6k6nek a 2015. €vi m6(6khez val6 bevdtellel arrinyos
tervez6s6t az tfuna;ztja a16, hogy ennek 6rtdk6t a tulajdonos 6ltal

-

Vric Vrfuos Onkormiinyzata

6ltal - a trirsastig r6sz6re bdrbe adott ingatlanok 6s azok kdziizemi dijrinak tov6bbszitmlindsa adja.

A 2015-s iizleti 6vhez hasonl6 b6rbead6si bev6tel

eseten, a kdzvetitett szolg6ltataskdnt kdnyvelt

szrimlak m6rt6ke is kdzel azonos marad. Az 6rt6kcsdkken6s m6rt6k6ben nem vrlrhat6 ldnyeges

vriltoz6s, mig az egy6l> nifordit6sok kdz6tt sz6mol

a

tiirsas6g az 6rt6kveszt6s m6rt6k6nek

csiikkendses6vel, a kintltlv6s6g csdkken6s6vel ariinyosan.

A pdnziigyi miiveletek t'ev6telei

6s rdforditdsai 6s a

rendkiviili r6forditrisok kcjzel azonos szinten

maradnak.

A V6ci

Vrirosfejleszt6

Kft

2016. iizleti 6v6nek tervez6sekor elmondhatjuk, hogy az elozo

6vekhez k6pest ldnyeges v5,ltozits nem vrlrhat6, a tiirsas6g gazdasigi, p6nziigyi helyzetet tovebbra
a tulajdonos

A

fogja meghatiirozni.

tii'rsasiig az alapit6i akaratnak 6s c€ljanak megfelel.

A fentiek alapjdn

6s figyelembe v6tel6vel

k6rem a V6ci Vrirosfejleszt6 Kft. 2016. dvi iizleti tervdnek elfogad6srit 6s j6vihagyAs{t.

Yic,2016.04.25.
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