
Statisztikai számjel

1 2 1 2 0 4 9 7 3 7 0 0 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma

0 1 — 0 9 4 6 6 3 3 4

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Vállalkozás megnevezése

1186 Budapest, Ipacsfa u. 19. 3123-652
Vállalkozás címe, telefonszáma:

2010, 12.31.
Üzleti év fordulónapja:

r

Eves beszámoló

Budapest, 2011. március 11.

Wohner Zsolt 
ügyvezető igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

Mérleg 
Kiegészítő melléklet 

Chash Flow kimutatás 
Adómérleg 

Könyvvizsgálói jelentés



Statisztikai számjel
1 2 1 2 0 4 9 7 3 7 0 0 1 1 3 0 1

0| 1|—| 0| 9|—| 4| 6| 3]~4
Cégjegyzék száma

Vállalkozás megnevezése: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19. 3123-652

Mérleg
2010.12.31

Budapest, 2011. március 11.

/' Wohner Zsolt 
ügyvezető



Statisztiakai számjel: 1212049737001 1301
Cégjegyzék száma: 01 — 09 — 466334 11

adatok eFt-ban

2010.12.31

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a D----------------------------------------- c a- e
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 635 153 618 404

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 766 9 171

03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 734 4 545

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05. Vagyoni értékű jogok 6 907

06. Szellemi termékek 125 4 626

07. Üzleti vagy cégérték

08. Immateriális javakra adott előlegek

09. Immateriális javak értékhelyesbítése

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 625 893 608 827

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 421 153 416914

12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 186 158 168 003

13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15 952 12 725

14. Tenyészállatok

15. Beruházások, felújítások 2 630 11 185

16. Beruházásokra adott előlegek

17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.
III. BEFEKTETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

(19.-25. sorok) 494 406

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21. Egyéb tartós részesedés

22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban

23. Egyéb tartósan adott kölcsön 494 406

24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
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2010.12.31

adatok eFt-ban

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák)

Sor
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a “5” c e
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 130 791 167 168 372

27. 1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 29 080 25 199

28. Anyagok 20 678 16 821

29. Befejezetlen termelés és félkész termékek

30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31. Késztermékek 8 402 8 378

32. Áruk

33. Készletre adott előlegek

34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 59 652 167 86 013

35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 56 376 78 968

36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

38. Váltókövetelések

39. Egyéb követelések 3 276 167 7 045

40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)

41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42. Egyéb részesedés

43. Saját részvények, saját üzletrészek

44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45. IV. PÉNZESZKÖZÖK 42 059 57 160

46. Pénztár, csekkek 324 775

47. Bankbetétek 41 735 56 385

48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 5 626 25 211

49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 5 151 19 201

50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 475 6 010

51. Halasztott ráfordítások

52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01 +26+48. sor) 771 570 167 811 987
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adatok eFt-ban

2010.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Sor
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek 

módosításai) Tárgyév

a b c d e

53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) -87 806 695 296 607 165

54. I. JEGYZETT TŐKE 242 850 242 850

55. 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57. III. TŐKETARTALÉK 441 812 441 812

58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -690 054 -82 216

59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 735 4 545

60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -84 149 695 296 174

62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 7 732 7 271

63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 7 732 7 271

64. Céltartalék a jövőbeni költségekre

65. Egyéb céltartalék

66. F. Kötelezettségek (71-80 sorok) 839 763 -710 924 159 264

67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)

68. Hátrasolt kötelezettségek kapcsolt vállalkzással szemben

69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben
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adatok eFt-ban

2010.12.31

MÉRLEG "A” változat
Források (passzívák)

Sor
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek 

módosításai)
Tárgyév

a b c d e

71.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 942 0 399

72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73. Átváltoztatható kötvények

74. Tartozások kötvénykibocsátásból

75. Beruházási és fejlesztési hitelek 942 399

76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(81. és 83.-89. sorok) 838 821 -710 924 158 865

81. Rövid lejáratú kölcsönök

82. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények

83. Rövid lejáratú hitelek 482 543

84. Vevőktől kapott előlegek

85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 25 143 38 822

86. Váltótartozások

87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 813196 -710 924 119 500

90. G. Passzív időbeli elhatárolások (9i.-93.sorok) 11 881 15 795 38 287

91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 29 435

92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 11 857 15 795 8 852

93. Halasztott bevételek 24

94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 771 570 167 811 987
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2010.12.31

adatok eFt-ban

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Sor
szám- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a b c d e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 702 246 704 017

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

1. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 702 246 704 017

03. Saját termelésű készletek állományváltozása -137 -24

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 18 488 23 367

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) 18 351 23 343

III. Egyéb bevételek 30 958 167 44 023

III. sorból: visszaírt értékvesztés 569

05. Anyagköltség 148 075 528 165 955

06. Igénybe vett szolgáltatások 194 112 6 571 198 427

07. Egyéb szolgáltatások értéke 14 105 52 12 410

08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 133 34

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 107 2 636

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 360 532 7 151 379 462

10. Bérköltség 214 230 5 758 216 135

11. Személyi jellegű kifizetések 39 123 33 715

12. Bérjárulékok 71 730 874 67 634

V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 325 083 6 632 317 484

VI. Értékcsökkenési leírás 53 672 56 447

VII. Egyéb ráfordítások 98 676 -708 912 15 823

VII. sorból: értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG REDMÉNYE
(l+ll.+lll.-IV.-V.-VI.-VII.) -86 408 695 296 2 167
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adatok eFt-ban

2010.12.31

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Sor
szám- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége

14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,

árfolyamnyeresége

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 582 465

16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Vili. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 1 582 465

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 361 163

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 163

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
(18.+ 19+20.+21.) 361 326

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll.-lX.) 1 221 0 139

C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(± A.± B.)

-85 187 695 296 2 306

X. Rendkívüli bevételek 3 387 25

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 3 387 25

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -81 800 695 296 2 331

XII. Adófizetési kötelezettség 2 349 2 157

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (± E.-XII.) -84 149 695 296 174

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -84 149 695 296 174



Kiegészítő melléklet
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Az üzleti év:
2010.január.01 - 2010. december 31.
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Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft 
Kiegészítő melléklet

Telephelye:

4 Szervezet kiemelt adatainak bemutatása'
Szervezeti forma: korlátolt felelősségű társaság

A Szervezet adószáma: 12120497-2-43

A Szervezet KSH száma: 12120497-3700-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-466334

Alapítás ideje: 1996.január 1.

Jogelőd: Fővárosi Településtisztasági Vállalat

Főtevékenysége: településtisztasági szolgáltatás

Kiegészítő tevékenysége: saját rezsis gép, gépjármű javítás, veszélyes és nem veszélyes folyékony hulladék begyűjtés, közúti szállítás

Székhelye: 1186. Budapest, Ipacsfa u. 19.

Címe: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.

Telephelye:

Címe: 1151 Budapest, Károlyi S. út 160.

Telephelye:

Cime: 1225 Budapest, Bányalég utca 8.

Telephelye:

Cime:

A vállalkozás internetes honlapja: www.ftszv.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere: "KUSZA’ integrált könyvelési program

• allalkozás ttilajuonusi szerkezete

Tulajdonos megnevezese Székhely lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb

.1 hányad % arány % ráhatás

■ óvárosi önkormányzat (1052 Budapest Városház u 9-11 io<> oo%

t_________________________n

Összesen 100 00%

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt.

Cegjellemzők

Könyvvitelért felelős személy:

Beszámoló alair<?c.ara jogosult neve

Igazgatóság:

Aohner Zsolt Címe 2040 Budaörs, Szaka utca 20

Felügyelő Bizottság: Dr. Balogh Pál, Dr. Farkas Tibor, Tornai István, Szepesvári Tamás, 2010.10.31-ig.

Várkonyi Zsolt, Hatvani Zoltán, Veres László, 2010.11,01-töl

Könyvvizsgáló: Riznemé Sájerman Éva reg.sz: 001318

díj: 170000-Ft+Áfa/hó

Jogi képviselet: dr. Vas Virág

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előirt információk köre: nem rendelkezik

-neve

- lakcíme

- regisztrációs száma:

Érczy János

1141, Budapest, Kalocsai u. 18/A

2102

Számlavezető bankok: - Ft: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ft: OTP Bank Nyrt

- deviza:

Engedélyhez kötött tevékenységek: Tevékenységspecifikus képesítéssel rendelkezik, tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel rendelkezik.

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapitó okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számitógépes program-rendszerrel történik (KUSZA nevű integrált könyvelési program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli rendszer.
Könyvvezetés pénzneme:

Könyvelési rend:
Üzleti év fordulónapja:

Eredménykimutatás típusa:

Eredménykimutatás változata:

Mérleg változata:

Mérlegkészítés cégi időpontja általában:

Könyvvizsgálati zárás időpontja:

A hitelesítés tartalmi alapja:

A kötelező beszámolás formája:

A számviteli alapelveket jellemző előírások: 

= Számviteli alapelvektól való eltérés:

forint (HUF)

kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

2010. december 31.

összköltség eljárás

■A’

"A"

2011. január 31.

2011.március.15

éves beszámoló

éves beszámoló

nem merült fel.

= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: nem merült fel.

nem merült fel.= Alkalmazott értékelési elvek változása:

= Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek:

= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére:

nem merült fel.

a mérlegfőösszeg 2%-a, vagy 500 millió Ft.
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A számviteli tv 156 paragrafus 6. bekezdés alapján, az 
ismételt közétételtöl el lehet tekinteni, mivel a testület elé 
terjesztést követé 30 napon belül a 2010 évi beszámoló 
közzétételére sor kerül, és abban a korábbi évekre 
vonatkozó módosítások külön oszlopban bemutatásra 
kerültek.

= Valós értéken történő értékelés nincs

= Saját termelésű készletek utókalkulációval alátámasztott értékeléssel valósul meg.

= A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.
= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes,

= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

A feldolgozás teljeskörúségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek.

Jelentősebb 2010 évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: kü/ön lapon kerül bemutatásra

;Az immateriálisjavak bemutatása

Tartalma:

- software,

- egyéb vagyoni jogok,

- egyéb immateriális javak.

Értékelése-elszámolása:

-A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték

- Az értékelés módja: egyedi.

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris

- Elszámolásának gyakorisága: havi.

- Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: Számviteli politika szerint

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Ügymenetet támogató szoftver

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés Átlag (%)

100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 100,0

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 33,0

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 33,0

Szellemi termékek 33,0
Üzleti vagy cégértékf, ha pozitív)

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 734 4 545 2 811 262,11% 49,56%

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 6 907 4 626 -2 281 66,98% 50,44%

- koncessziós jog

- bérleti jog

- használati jog 240 -240

-játékjog

- márkanév

- licencek, ide értve szoftver licence is

- egyéb vagyoni értékű jog 6 667 4 626 -2 041 69,39% 50,44%

Szellemi termékek 125 -125

- védjegy

- egyéb szellemi termék 125 r -125
Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív)

iImmateriális javakra adott előlegek

Immateriális javak értékhelyesbítése I—-- szellemi termék

vagyoni jog

i
Összesen: 8 766: 9171 405 104,62% 100,00%
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Mlornany mozga.ia

Sí.4 wiieli tor.er,. szerinti ertektcokkenes allcman/mozgasa

Megnevezés / E Ft { nyitó növekedés csökkenés visszairas záró

;értekcsökkenés VÁL TOZÁSA 31 593 4 051 5 280 30 364

■TEP/;<rP.:N'l 31 593' 4 051 5 280 30 334

iineáns 31 593 4 051 5 280 30 3Ö4

- tenosTmenvarán<os 

: 'EFs/EN rLLULI 

egyéb

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 ! Változás

%

Immateriális javak részaránya: 1,38°. 1,48% 107,25%

Immateriális javak aránya: 1,14% 1,13%: 99,12%'

Elhasználódás foka. 21,72% 23,20% 106,81%

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:
Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.
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4 tárgyi eszhozok berrutatasa

Tartalma:

- épület,

- föld,

-gép,

- berendezés,

- számítástechnika,

- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja

- Az értékelés módja:

- Maradványérték meghatározása:

- Az értékcsökkenés elszámolási módja:

- Elszámolásának gyakorisága:

- Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: 

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök:

a beszerzési érték

egyedi.

Számviteli politika szerint

a bruttó értékre vetített lineáris

az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint 

havi.

Számviteli politika szerint

nem merült fel.

Állománya leltárral fedett

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés Átlag (%)

100 EFt alatt 100,00

100-200 EFt között
Éves kulcsok szerint

- épület 1,00; 2,00; 3,00;

- építmény 2,00

- tenyészállat

-gép 14,5,9,00

- berendezés 14,5; 33

- számítástechnika 33,00

-jármű 20,00; 6,80; 10;00

Többletköltség az előző évhez képes: - amortizációs kulcsváltozás miatt EFt

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 421 1531 416 914 -4 239 98,99% 68,48%

- ültetvény, erdő

- telek, telkesítés 89 906 89 906 100,00% 14,77%

- épület, épületrész 294 945 244 051 -50 894 82,74% 40,09%

- építmény 90 446 87196 -3 250 96,41% 14,32%

- jóléti ingatlan 21 465 -21 465

- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog

- egyéb -75 6091 -4 239 71 370 5,61% -0,70%’

Műszaki gép, berendezés, jármű 186158 168 003 -18 155 90,25% 27,60%

j- gép, berendezés 11 959 5197 -6 762 43,46% 0,85%

-jármű 227 479 180 961 -46 518 79,55% 29,72%]

-egyéb -53 280 -18155 35125 34,07% -2,98%

Egyéb berendezés, jármű 15 952 12 725 -3 227 79,77% 2,09%

- gép, berendezés 4 842 3 880 -962 80,13% 0,64%

- jármű 23 442 6 858 -16 584 29,26% 1,13%

- jóléti berendezések, járművek 188 5 214 5 026 2773,40% 0,86%

i-egyéb -12 520 -3 227 9 293 25,77% -0,53%

Tenyészállatok

Befejezetlen beruházás 2 630 11185 8 555 425,29% 1,84%

Beruházásra adott előleg ________________
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése —
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

j- műszaki gép, betrendezés, jármű

:- egyéb gép, berendezés, jármű

- tenyészállatok

Összesen: 625 893 608 827 -17 066 97,27% 100,00%
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Állomány mozgása
Megnevezés i E Ft nyitó növekedés csökkenés lvisszaíras a’soroiasok ♦- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 1 054 098 57188 38 798 1 072 488

illanok °s kapcsolódó rag.oni iogok 496 ’61 4 836 5C1 597

Műszaki gép, berende tes. i»mú 506 191 19 872 14 798 511 265

■Egyéb i'erendezé'. .áirnö 18516' 2 093 2168 48 441

Tenyészállatok

Befeiezeüei bér mázas 2630 30 38" 21 832 11 135

Perui ázásra adott emleo

Tárgyi eizzozok értékhelyeabílese

ÉRTEKCSÓKKENFS 428 204 52 397 16 940 463 661

Tgailanok e: kapcsolódó vagyoni louok 75608 9074 84 682

Műt23Ki gép, berendezés, já.mű 320 032 38023 14 792Í 34? 263

Lg/éb berendezés, jármű 32 564 5 300 2 148 35 ’16

'envészallatok

Befejezetlen beruházás

Bombázásra ad itt eióleg

öZ^vitPli térvény szerinti érrtKcsókKenés allomanymozgasa

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés vissztrrás záró
ERTEKGSOKKENÉS VÁLTOZÁSA 428 204 52 397 16 940 463 661

TFF 7 SZERINTI 4'8 204 5? 39-’ 16 940 453 661

- lineáris 421 9t>4 50871 16940 455 335

teljeeitnmnyarán/os

- abszolu’ összegű

i- egyösszegű 6 240 l 526 7 766

• tieqressziv

■ procrasszu

egyéb

TERVEN FELÜLI

■ - pr-íci ertekeies miatt

itílLSlegt sse y-<Iac miatt

- cele[tK és 304 20 324

- hiány

• eo»eb

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 98,54% 98,45% 99,91%

Eszközök aránya: 81,12% 74,98% 92,43%

Elhasználódás foka: 59,38% 56,77% 95,61%

Tárgyi eszköz fedezettség: -14,03% 99,73% -710,86%

Tárgyi eszköz hatékonyság: 112,20% 115,64% 103,06%

Műszaki gépek aránya: 29,74% 27,60% 92,78%'

Műszaki berendezések elhasználtsági foka: 36,78% 32,86% 89,35%

Befejezetlen állomány tartalma:

Cséry telep rekultivációs tervezési dij 4168 E Ft

Monitoring kút létesítés, fúrás 402 E Ft

Vizsgálati ráfordítások 1489 E Ft

XVG-698 Pótkocsi 5127 E Ft

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: 
Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merült fel. 

nem merült fel.

Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt:

nem merült fel.

nem merült fel.
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A befektetett pénzügyi eszkozok bemutatása

Tartalma:

- lakásépítési kölcsönelszámolás,

Értékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi

= Valós értéken történő értékelés:

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök:

Állománya egyeztetéssel igazolt.

a beszerzési érték.

nem került alkalmazásra. 

nem merült fel.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban

Egyéb tartós részesedés

T. adott kölcsön e.részes, v. átló váll.-ban

Egyéb tartósan adott kölcsön 494 406 -88 82,19% 100,00%

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése

- kapcsolt befektetés értékhelyesbítése

- egyéb befektetés értékhelyesbítése

Pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Összesen: 494 406 -88 82,19% 100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés/E Ft nyitó növekedés csökkenés visszairás átsorolások +- záró
BRUTTÓ ÉRTÉK 1 052 119 88 1 083

Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban l

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban

Egyéb tartós részesedés 1
T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban

Egyéb tartósan adott kölcsön 1 052 119 88 1 083

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése

Pénzügyi eszközök értékelési különbözete ___

ÉRTÉKVESZTÉS 558 119 677

"artos részesedésen Kaocsmt vall -tar.

'a-íósar adott kofcsor kapcsol* vall ban

Fgvébtartósrészesedés

T adón kofcsör •> részes ■ aHo vall -oan

Egyéb ta-túsan adott koicsor 558 119 677

'artos hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
í

NETTÓ ÉRTÉK 494 88 406

Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban

Egyéb tartós részesedés

T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban

Egyéb tartósan adott kölcsön 494
..

88 406

|Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése

Pénzügyi eszközök értékelési különbözete L... _
I

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 0,08% 0,07% 87,50%

Eszközök aránya: 0,06% 0,05% 83,33%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.
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A készletek bemutatása

Tartalma;

- anyag,

-áru,

- közvetített szolgáltatások,

- késztermék,

- készletre adott előleg.

Értékelése-elszámolása:

-A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi,
- Értékvesztés elszámolása:

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök:

a beszerzési költség

Számviteli politika szerint 

nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Anyagok 20 678 16 821 -3 857 81,35% 66,75%

Befejezetlen termelés és félkész termék

Növendék-, hízó-, és egyéb állatok ----------------------

Késztermékek 8 402 8 378 -24 99,71% 33,25%
Áruk

- kereskedelmi áruk
___

- betétdíjas göngyölegek

- közvetített szolgáltatások

Készletre adott előlegek

Összesen: 29 080 25199 -3 881 86,65% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 22,23% 14,97% 67,34%

Eszközök aránya: 3,77% 3,10% 82,23%,

Készletek szállítói aránya: 115,66% 64,91% 56,12%

Készletek fordulatszáma: 24,15 27,94 115,69%

Készlet/költség arány: 19,36% 15,18° 78,41%

Veszélyes hulladékok állományának alakulása: 
Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merült fel. 

nem merült fel.

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,

- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

-A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi,
- Értékvesztés elszámolása:

- Valós értéken történő értékelés:

a könyvi érték.

történt

nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

Megnevezés Számviteli %

Felszámolás alatt 99,0

Csőd alatt 50,0

Egyezség alatt egyedi
Éven túli 61,2

Féléven túli 29,4

Háromhónapon túli 14,1
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Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés
—

2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %
Vevők 56 376 78 968 22 592 140,07% 91,81%

- belföldi vevők 60 391 80 044 13 092 132,54% 93,06%

- külföldi vevők

- vevő értékvesztés -4 015 -1 076 2 939 26,80% -1,25%.. ..

Követelések kapcsolt vállalkozással sz.
f

Váltó követelések (nem kapcsolt)

Egyéb követelések 3 276 167 7 045 -10 682 215,05% 8,19%

Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt

Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt 1 144 2 487 1 343 217,40% 2,89%

Adó/TB/vám követelés miatt

Dolgozói követelés 127 175 48 137,80% 0,20%

Egyéb átsorolt kötelezettség 637 659 22 103,45% 0,77%

Egyéb követelés értékvesztés (-)

Egyéb követelés 1368 167 3 724 2 356 272,22% 4,33%

Követelések értékelési különbözete

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

Összesen: 59 652 167 86 013 26 361 144,93% 100,00%

Követelések - állományigazolások

Megnevezés / E Ft 2009 2010

Vevők 56 376 78 968

-jelentésig kiegyenlített 38 750 37 360

- ki nem egyenlítettből 17 626 41 608

= visszaigazolt 17 626 41 608

= nem kifogásolt

- ki nem egyenlítettből 17 626 41 608

= csőd-felszámolás alatt

= 0-3 havi 6 500 39 511

= 3-6 havi 109 316

= 6-12 havi 9 740 138

= éven túli 1 277 1 643

Különféle egyéb követelések 3 276 7 045

- jelentésig kiegyenlített 3 276 4 558

- ki nem egyenlítettből 2 487

= ebből értékvesztés alap

Ebből 14.360 E Ft Fővárosi Önkormányzattal szemben.

Ebből 1.089 E Ft Árkiegészítés, 2.500 E Ft Önkormányzati támogatás.

Követelések szar ivreli törvény szerinti éitekves.tesf

Megnevezés
______ i

EFt nyitó növekedés csökkenés visszairás zaro

Vevők 1015. 2 658 281F" 1076

Váltó kov>.telesek (nen kapcsod) i

Egyéb kivételesek
összesen 4 015 281: 1 076

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 45,61% 51,09% 112,01%

Eszközök aránya: 7,73% 10,59% 137,00%

Vevők szállítói aránya: 203,41%

■Vevők átfutási ideje (nap): 29,30 20,47 69,86%

Hitelfedezettségi mutató: 7,11% 54,14% 761,46%

Átsorolások:

- követel egyenlegű vevők miatt:

- követel egyenlegű egyéb követelések miatt:

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

21 E Ft, 

EFt.
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Az értékpapírok bemutatása

A Vállalkozás értékpapírral nem rendelkezik

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi,

- Elszámolt értékvesztés:

a könyvi érték.

nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Pénztárak 324 775 451 239,20% 1,36%
Csekkek

Bankbetétek 41 735 56385 14 650 135,10% 98,64%

Összesen: 42 059 57160 15101 135,90% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 32,16% 33,95% 105,57%

Eszközök aránya: 5,45% 7,04% 129,17%

Gyorsráta mutató: 5,01% 35,98% 718,16%

\Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,

- költségek miatt,

- halasztott ráfordítások miatt.

Értékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %
Bevételek aktiv időbeli elhatárolása 5151 19 201 14 050 372,76% 76,16%
í- d.bevetel alhatároias 5 941 19 ?01 -790 99o.42"o 76,16%
I- kamat elhatárolás

■- egyéb

Költségek ráfordítások aktiv időbeli elhatár. 475 6 010| 5 535 1265,26% 23,84%

költség elhatárolás 475 6 010.' -37 92.77% 3.44%

■ ráfru aitas elhatárolás

•- egyeo

Halasztott ráfordítások I

artwas átvállalás

- nem realizált árfolyamveszteség

- eg»í b iialasztott ráfordítás
...............................

Összesen: 5 626 25 211 19 585 448,12% 100,00%

Az árbevételek aktív időbeli elhatárolása 303650,303651,310001,310002,310003,310006,310017,es számla, 12. havi telefondíj, és lak.ép.lV.néves megtérülés

A költségek aktív időbeli ehatárolása soron az egyéb tételek között kerültek elszámolásra a 2011 évet érintő, de 2010 üzleti évben számlázott különféle előfizetési költségek.

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eszközök részaránya: 8,62% 22,67° 262,99%

Eszközök aránya: 0,73% 3,10%: 424,66%
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A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

Korábbi céltartalékok közül 1 db munkaügyi perrel kapcsolatos pernyertesség miatt, valamint 1 db jogi nyilatkozat miatt a korábbi kötelezettséget feloldottuk.

2010 évben a jelenleg is per alatt álló határozatban ki nem vetett, nem jogerős építmény adó tekintetében-mivel annak kimenetele erősen kétséges-, 75 %-os céltartalékot képeztünk.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Várható kötelezettség miatt 7 732

- egyéb várható kötelezettség miatt 7 732

I
Jövőbeni költségek miatt I
- környezetvédelmet szolgáló

- felújítási

- egyéb

Egyéb céltartalék 7 271 100,00%

Összesen: 7732 7 271 •461 94,04% 100,00%]

C'M’aitalei'Ok eUomanymozgas
Megnevezés' E Ft i 2009 Képzés Felhasználás 2010

Várható kötelezettség miatt 7 271 7 271

• függő köteiezoKseqek

Jövőbeni Költségek miatt

Eqyeb céltartalék 7 732 7 732 7 271
összesen 7 732 7 271 7 732 7 271

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

I %

Céltartalékok részaránya: 1,00%! 0,90% 90,00%

Könyvön kívüli kockázat: 0,92% | 4,57% 496,74%

A kötelezettségek bemutatása

Kiemelt kötelezettségek bemutatása

Hatrasorolt kötelezettségek

A vállalkozás hátrasorolt kötelezettségekkel nem rendelkezik

Hosszú lejáratú kótelezettseqek

Tartalma:

Erste Leasing hitelszerződés

Érékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

a könyvi érték.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek

Megnevezés kamat %

Pénzügyi intézményekkel szemben:

-...Erste Lízing 19,0%
--.......................................... .. L

Egyéb szervezetekkel szemben:
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Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % ____

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Átváltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek 942 399 -543 42,36% 100,00%

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz

Tartós kötelezettség egyéb rész.visz

- (...-19%) - kötelezettség

-(...-19%)-egyéb

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
—

Összesen: 942 399 -543 42,36% 100,00%

Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete

Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Kötállomány Fizetendő kamat

/ év év végén / év

2010 482 399 81

2011 399 18

2012

2013

2014

5 éven túl
■ "

_______

Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia 

Zálogjoggal biztosított kötelezettségek

Megnevezés / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti

Típus Összeg Összeg Garancia

-...gépkocsolizing lízing 399 igj-
Összesen: 399

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 0,11% 0,25% 227,27%

Kötelezettségek aránya: 0,12% 0,05% 41,67%

Likviditási mutató: 15,57% 105,72% 679,00%

Hosszú távú likviditási mutató: -10,29% 1,36% -13,22%

Eladósodottság mértéke: -956,38% 26,23% -2,74%

Nettó eladósodottság: -888,45% 12,06% -1,36%
Árbevételre vetített eladósodottság: 111,09% 10,40% 9,36%

Kötelezettség/saját forrás aránya: 1,06% -0,07% -6,60%

Kölcsön fedezeti arány: 112,37% 14,40% 12,81%

Rövid lejáratú kotelezettsegek

Tartalma:

- szállító,

- hitelek,

- egyéb kötelezettségek,

Értékelése ■ elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi,

= Valós értéken történő értékelés:

a könyvi érték.

nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt

Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek

Megnevezés kamat %

Pénzügyi intézményekkel szemben:
I-...Erste Lízing 19,0%

!-... ' |
Egyéb szervezetekkel szemben:
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Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.
|

EFt hatása EFt % %

Rövid lejáratú kölcsönök

- rövid lejáratú kölcsönök

- átváltoztatható kötvények

Rövid lejáratú hitelek 482 543 61 112,66% 0,34%

Vevőktől kapott előlegek

Szállítók 25143 38 822 13 679 154,40% 24,44%

- belföldi 25143 38 822 13 679 154,40% 24,44%

-külföldi

Váltótartozások

Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 813197 -710 924 119 500 -693 697 14,70% 75,22%

- dolgozói kötelezettség 11644 14 303 -2 659 122,84% 9,00%

- adó/TB/vám kötelezettség 800 424 -710924 104176 696 248 13,02% 65,58%

- "K" jellegű átsorolt vevők 63 21 42 33,33%' 0,01%

- egyéb átsorolt követelés

- lízingelszámolás éven belüli részlete

- egyéb kötelezettség 1 065 1 000 65 -5555,56% 0,63%

Kötelezettségek értékelési különbözete

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete I

Összesen: 838 821 -710 924 158 865 -679 957 18,94% 100,00%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség :

Teljesítési biztosíték (1.000 E Ft), Előző évek miatti építmény adó jövedelem elszámolás, fel nem vett járandóság, adók, és járulékok 
Átsorolt vevők.

2010 január.10.-i Legfelsőbb Bírósági tárgyalás 
határozata értelmében, a 2001-2009 évig feltüntetett 
telekadót az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből 
törtöltuk, miután a Legfelsőbb Bíróság az 1. fokú 
Adóhatóság felé visszahelyezte

Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia

Zálogjoggal biztosított köttelezettség

Megnevezés/EFt Hitel Hitel Fedezeti | Fedezeti

Típus Összeg Összeg j Garancia

-...Erste Lízing Lízing 543 teljes gj
Összesen: 543

Mulatók
Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 108,72% 19,56% 17,99%

Rövid távú likviditás I.: 15,59% 105,98% 679,79%!

Rövid távú likviditás II.: 8,48% 51,84% 611,32%

Lekötöttségi mutató: 7,11% 54,14% 761,46%

Szállítók átfutási ideje (nap); 25,45 37,34 146,70%

Dinamikus likviditás: -10,30% 1,36% -13,20%

Kamatfedezettségi mutató: -22559,28% 1530,06% -6,78%

Rövid távú eladósodottság: 113,46%;

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.

- tartozik egyenlegű szállító miatt:

- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt:

EFt,

3147 EFt.

Fordított egyenlegű egyéb kötelezettségek átsorolásra kerültek az egyéb rövid lejáratú követelések közé, nevesítve:

Innovációs jánjlék(elöleg) 956 E Ft

Rehabilitációs hozzájárulás (éves elszámolás miatt) 1 531 E Ft

Táppénz (2010.12.havi. Miután a vállalkozás 273 E Ft
kifizetőhelyként működik

Szállítók 387 E Ft
Összesen 3 147 E Ft

12/24



A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,

- költségek miatt,

- halasztott bevételek miatt.

Értékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

a számított érték.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt _ » . %

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 29 435 . .. 76,88%

'■?< aevetei elhatárolás
..

■ kamat elhatarnias

■ egyéb 29435 29 435 76.68%

Költségek ráfordítások passzív időbeli elh. 11857 15 795 8 852 •3 005 74,66% 23,12%

kr.itseg elhatárolás 11857 15 795 8 852 -3006 74,66% 2312%

ráfordítás elhatárolás

egyéb

Halasztott bevételek 24 L .... ..j
Kapott támogatás 24

... .......................... ...
-2Í

r . .
0.07%

egyéb halasztott be-atjlek 0,18% -ö.-3?%
....................

... ..
.................

Összesen: 11 881 15 795 38 287 26 406 322,25% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2009 | 2010 Változás

%

Elhatárolások részaránya: 1,40% 19,38% 1384,29%

Elhatárolások aránya: 1,54%j 4,72% 306,49%

A saját töke bemutatása

Tartalma:

-jegyzett töke,

- tartalékok,

■ lekötött tartalék,

- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- Valós értéken történő értékelés:

a könyvi érték. 

nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt. Mérleg alapján

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Jegyzett töke 242 850 242 850 100,00% 40,00%

- ebből visszavásárolt tőke névértéken

Jegyzett, be nem fizetett töke

Tőketartalék 441 812 441 812 100,00% 72,77%

Eredménytartalék -690054 -82 216 607 838 11,91% -13,54%

Lekötött tartalék 1 735 4 545 2 810 261,96 o
Értékelési tartalék

- értékhelyesbítés értékelési tartaléka

- valós értékelés értékelési tartaléka i
Mérleg szerinti eredmény -84149' 695 296 174 84 323 -0,21% 0,03%

I
Összesen: -87 806 695 296 607 165 694 971 -691,48% 100,00%

Saját töke változás okai: a visszamenőleges telekadó Legfelsőbb Bírósági döntés értelmében kivezetésre került. Ez az eredménytartalékot módosította, így a vállalkozás saját tőkéje pozitív összeget mutat.

Jegyzett tőke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Anyavállalat által jegyzett

Leányvállalatok által jegyzett

Közös vezetésű vállalatok által jegyzett

Társult vállalkozások által jegyzett
1

Fővárosi Önkormányzat 242 850 242 850 100,00% 40,00%..

Összesen: 242 850 242 850 100,00% 40,00%
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Saját töke - lekötött tartalék számítása

Jogcímek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Előző évi lekötött tőketartalék _______________
...................

Tőketartalékból lekötés jogcímenként:

+ ST/MF alapján nem forgalomképes eszk.

+ szövetkezeti fel nem osztható vagyon

+ más jogszabály szerint lekötött TT

+ vállalkozás által lekötött tőketartalék

- ST/MF alapján visszavezetés

- szövetkezeti fel nem osztható v. wez.

- más jogszabály szerint lekötött TT wez.

- vállalkozás által lekötött TT wez.

Tőketartalékból lekötött tárgyév:

Előző évi lekötött eredménytartalék 2128 1 362 595 5 215 3 018 1735

Eredménytalékból lekötés jogcímenként

+ saját rv, névért-besz.ért közül a nagyobb

+ átalakulással kapós, vagyon felérték.Tao I
+ egyszeresről kettősre való áttérés Tao.

+ alapítás-átszervezés nettó értéke 5 215 1 735 4 545

+ kísérleti fejlesztés nettó értéke i

+ nem realizált árf.veszt<>CT difi.

+ lekötés miatti negatív TT összege

+ MF napjáig nem teljesített, előírt pótbefiz
U fejlesztési tartalék lekötés

+ más jogszabály alapján lekötött ET |
+ vállalkozás állal lekötött ET

- s.rv könyvi ért.'- névérték visszairása _______________
- átalakulás már megfizetett Tao

- alapítás-átszervezés visszairása 766 767 595 2197 3 018 1735

- kísérleti fejlesztés visszairása

- nem realizált árf.v.oCT diff. Visszaír —

- lekötés miatti negatív TT visszaírt ossz.

- teljesített pótbefizetés összege

:- fejlesztési tartalék felhasználás
.

_______________
- más jogsz. alapján lek. ET visszairása ...I
- vállalkozás által lekötött ET visszairása

iEredménytalékból lekötött összesen 1 362 595 5 215 3 018 1 735 4 545

r
Lekötött tartalék ZÁRÓ 1 362 595 5 215 3 018 1735 4 545
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Állomány mozgása

Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés 

értékelési tartaléka
Mérleg szerinti 

eredmény

Nyitó érték 242 850 441 812 •690 054 1735

Növekedések 612 882 4 545

- tőkeemelés bejegyzéskor

- előző évi MSZE átvezetése -84149

- önellenőrzés elszámolása

- jegyzett tőke leszállítása TT javára

- jegyzett tőke leszállítása ET javára

- neg. érték ellentételezése tartalékból

- pótbefizetés

-jogszabály alapján növekedések 695 296 1
- ázsió (jegyzési érték-névérték)

- alapítók alapit., tőkeemel, átadott vagyon

- szövetk. üzletrész-bevonás miatt

- Fejlesztési Tartalék képzés

- lekötött tartalék növekedése 4 545

- lekötött tartalék visszavezetett összege 1 735

- t.évi értékhelyesbítés növekedése

- értékhelyesbítés értékelési tartaléka

- valós értékelés értékelési tartaléka

- egyéb - j

Csökkenések 595 673 1283

- tőkeleszállítás bejegyzéskor 1
- előző évi MSZE átvezetése

- önellenőrzés elszámolása

-jegyzett tőke felemelése

- neg. érték ellentételezése tartalékból

-JT kivonással együtt tartalék-kivonás ■
i- Fejlesztési tartalék visszavezetés

- lekötött tartalék visszavezetett összege 1 735

- lekötött tartalékba átvezetett összeg 4 545

- jogszabály alapján csökkenések

- osztalékra igénybe vett összeg

- pótbefizetés a tulajdonosnál

- t.évi értékhelyesbítés csökkenése

- értékhelyesbítés értékelési tartaléka

- valós értékelés értékelési tartaléka

- egyéb 499

Záró érték 242 850 441 812 ■82 216 4 545
________________________

174

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Töke aránya: -11,38% 74,78% -657,12%'

Tőke részaránya: -10,22% 296,44% -2900,59%

Befektetett eszközök fedezettsége: -13,82%' 98,18% -710,42%!

Saját töke növekedési mutató: -36,16% 250,02% -691,43%

Saját tőke fordulat száma: -799,77% 115,95% -14,50%

0,03%Tőke hatékonysága: 95,84% 0,03%

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt.

Az év rendkívüli eredményei: 2001-2009 évi építményadó könyvvizsgálói utasításra a tavalyi évben beállításra került, azonban jelenleg is bírósági 

per tárgyát képezi.

Évet követő változások: A telekadó tekintetében a Legfelsőbb Bíróság az FTSZV Kft-t ítéletében pernyertesnek nyilvánította, így a telekadó 

kötelezettség 2001-2009 évre jogosan került kivezetésre. 2010 évre már beál/litásra sem került..

Az építményadó tekintetében a XVIII. Kerületi Önkormányzat és az FTSZV Kft között részéetfizetési megegyezés 

született 2001-2007 évekre. 2008-2010 időszakokra jelenleg is peres eljárás van folyamatban.

Nagy valószínűséggel az FTSZV Kft pernyertessége várható.
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Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,

-egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %
Belföldi árbevétel i 702 246 704 017 1 771 100,25% 94,12%

■ eg/eb árbevétel 702 246 704 017 1771 10025% 0412%

Export árbevétel __________
- agyéb export árbevétel

I

Egyéb bevétel 30 958

167 44 023| 13 065 ..... ................,
142,20% 5,89%

-egyeb 30 958 167 44 023 13 065 142.20% 5.89%

Összesen: 733 204 167 748 040Í 14 836 102,02% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet

EFt hatása EFt %

Egyéb bevétel

- visszaírt értékvesztés - készletre

- visszaírt értékvesztés - követelésre 569 2 776 2 207 487,87% 6,31%

- visszaírt értékvesztés - egyéb

- visszaírt terven felüli értékcsökkenés

- eszközértékesítés bevétele 1 827 1 827 4,15%

- károk rendezései 1 440 642 -798 44,58% 1,46%

- negatív cégérték leírása

- céltartalék felhasználás 7 732 7 732 17,56%

- kapott támogatások, működési célú 28 500 30 988 2 488 108,73% 70,39%

- utólag kapott engedmények

- korábban leírt követelésre befolyt összeg

- bírságok, késedelmi kamat bevétel
'-...

- egyéb ki nem emelt 449 167 58 -251 -2,23% 0,13%

Összesen: 30 958 167 44 023 13 065 142,20% 100,00%

Támogatások elszámolása

Megnevezés/jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg

EFt összeg év összeg év összeg év

Véglegesen kapott támogatások: 30 000 30 000

Önkormányzattól kapott támogatás 30 000 2010 30 000 2010

-...

.. ..
Összesen: 30 000 30 000
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Bt veteleig Export bevételek - szerkezete

Tevékenységek Tevekenysegeh

szennt (beltold ♦ export) szennt

Megnevezés Értéke E Ft ban

Aiaptever envségek
!- Szippantás 446 706 (

!- Csatorna 44948

v'eszeKer hulladék 177909’
Kiegészítő tevexenyoegek

L 141 .'ób
•-

"...

Mellektevekenység

Egyéb értckeshé? nettó a> bevétele

Összesen 704 017

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Bevételek részaránya: 99,30% 99,93% 100,63%

Bruttó termelési érték (E Ft): 702 109 703 993 100,27%

Export arány:
Árbevétel arányos eredmény: -12,30% 0,31% -2,52%

Tőkearányos eredmény: 98,41% 0,36% 0,37%

Eszközhatékonyság: -11,20% 0,27% ■2,41%

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- egyéb ráfordítások.

Értékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.

- Típusa összköltségi.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Költségnemi költségek

- anyag jellegű 360 532 7151 379 462 14123| 105,25% 50,88%

- személyi jellegű 325 083 6 632 317 484 6 976. 97,66% 42,57%

- értékcsökkenés 53 672 56 447 232 105,17% 7,57%'

- aktivált saját teljesítmény -18 351 -23 343 -4 993 127,21% -3,13%

Egyéb ráfordítások 98 676 -708 912 15 823 -82 852 16,04% 2,12%

Összesen: 819 612 •695129 745 873 118 426] 91,00% 100,00%
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Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Igénybe vett szolgáltatások

- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol. 19 -19

- kölcsönzési-, bérleti díjak 5 082 6 674 1 592 131,33% 3,36%

- bérmunka

- karbantartási költségek 10 551 12 295 1 744 116,53% 6,20%

- posta-, távközlési szolgáltatások 7 428 6 549 -879 88,17% 3,30%

- mosás-, vegytisztítás, tisztasági költségek

- ügynöki díjak

- oktatás és továbbképzés 5 021 5137 116 102,31% 2,59%

- hirdetés, reklám, propaganda szolgált. 8 307 5 286 -3 021 63,63% 2,66%

- üzleti utak, kiküldetési költségek 8 8 0,00%

- tagdijak 967 308 -659 31,85% 0,16%

- éves beszámoló könyvvizsgálatának díja

- könyvvizsgálat mellett nyújtott adótanácsadói díjak

- kvizsg. mellett ny. egyéb bizonyosságot nyújtó sz.

- egyéb szakértői szolgáltatások 21 330 13 204 -8 126 61,90% 6,65%;

- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása 107 356 125 511 18155 116,91% 63,25%

- egyéb 28 051 6 571 23 455 -4596 83,62% 11,82%

Összesen: 194112 6 571 198 427 4 315 102,22% 100,00%

A cégtevékenység sajátos szolgáltatás igénybevételhez az alábbi tevékenységek tartoznak:

Csatorna leeresztési dij változó m3-es( 272,2 Ft/m3-997,9 Ft/m3)

Külső átralmatlanitási dij (engedély hiányában a különféle begyűjtések ártalmatlanítása külső vállalkozóknál történik)

A tárgy évi kutatás/fejlesztés költsége 1.500 E Ft volt, ezokból a vállakózásnak innovációs járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezett

A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tágyi eszközzel, valamint veszélyes hulladékokkal és környezetre káros anyagokkal a vállalkozás nem rendelkezik.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % % ...

Egyéb szolgáltatások

- biztosítási díjak 6 593 6 703 110 107,30% 54,01%

- bankköltségek 2 863 1713 -1 150 59,83% 13,80%

- hatósági díjak 4 649 3 994 -655 85,89% 32,18%

-...

-...

- egyéb 52

Összesen: 14105 52 12 410 -1 695 87,98% 100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Egyéb ráfordítások:

- eszközértékesítés ráfordítása 6 .._6 0,04%

- behajthatatlan követelés

- értékv.nek nem minősülő kit vált, (hiány) 490
43*

-447 8,78% 0,27%

- végleges selejtezés

- értékvesztésként élsz, hiány, selejt (ha nem kit)

- készletre elszámolt értékvesztés
I

- értékvesztés követelésre elszámolt 2 679 2 539 •140 94,77% 16,05%

- bef. pü. Eszk. Követelésre élsz, értékvesztés

- készlet előlegre elszámolt értékvesztés I

■ - beruházási előlegre elszámolt értékvesztés

- terven felüli értékcsökkenés 304 20 -284 6,58% 0,13%

- céltartalék képzés 7 270 7 270 45,95%

- adók, hozzájárulások, HIP és innovj. nélkül 89 648' -89 648

- helyi iparűzési adó

- innovációs járulék 1 650 •1 650

- APEH-, TB-, birság, büntetés, kés. kamat

- adott támogatások

- véglegesen átadott pénzeszköz

- átvállalt kötelezettség
- átvevő által meg nem térített ÁFA

I - térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bek.ért.

i -jogszabály alapján végi, átadott pénz

' - utólag adott engedmények

- káresemény ráfordítása 997 410 ■587 41,12% 2,59%

i

p~.

. -egyéb: 2 907 -708 912 1 904 ■1 003 65,50% 34,98%

Összesen 98 675 ■708 912 15 823 ■82 852 16,04% 100,00%
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Mutatók

Megnevezés ■ 2009 2010 Változás

%

Költségek aránya: 133,38% 111,51% 83,60%
Üzemi eredményszint: 89,69% 100,28%

107,02%

111,81%

Termelési költségszint: 105,30% 101,63%

Anyaghányad: 51,35% 53,90% 104,97%

Bérhányad: 46,30% 45,10% 97,41%
Értékcsökkenési hányad: 7,64% 8,02% 104,97%

Kiemelt állományváltozások: nem merült fel.

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,

- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

- Valós értéken történő értékelés:

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

a könyvi érték.

nem került alkalmazásra.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %

Pénzügyi bevételek

Kapott osztalék, részesedés

Részesedés értékesít árfolyamnyeresége

Bef.pü.eszk, kamatai, árfolyamnyeresége

Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bev. 1 582 465 -1 117 29,39% 100,00%

- egyéb vállalkozástól származó kamat 1582 465 -1117 29,39% 100.00%

= kamatozó értékpapírok kamata

= diszkont ép arányos árfolyamkülönbözet |
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség 1 582 465 -1 117 29,39% 100,00%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei I
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége

- opciós díj I
- közös üzemeltetés

.- skontó I
- értékpapír eladás, beváltás árfolyamkülönb. I
- pénzügyi instrumentumok értékelési különb.

- egyéb ki nem emelt tételek

Összesen: 1 582 465 -1117 29,39% 100,00%

Pénzügyi ráfordítások

Befektetett pü.eszk. árfolyamvesztesége II
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások 361 326 •198 90,30% 100,00%

[-egyébvállalkozásnak fizetett kamat 361 163 -198 45,15% 50,00%

I L . . _ . 1________________

Részesedések, ép, bankbet. értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

j- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége 163 163 50,00%

-opciós díj

- egyéb ki nem emelt tételek

!
__

Összesen: 361 326 -361 90,30% 100,00%

Egyenleg 1 221. 139 •1 082 11,38%
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Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Bevételek részaránya: 0,21% 0,06% 28,57%

Ráfordítások részaránya: 0,04% 0,04% 100,00%

Pénzügyi eredményszint: 438,23% 142,64% 32,55%

Rendkívüli eredmények bemutatása

Tartalma:

- rendkívüli bevételek,

- rendkívüli ráfordítások.

Értékelése • elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya bizonylati' alátámasztással igazolt

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 változás T.évi összet

EFt hatása EFt % %

Rendkívüli bevételek

appeitbeatól lete? tó morar szerinti értéke

egveb rendkívül telelek • 387 25 -3 36? 6,74% ioo.oo%
• teiieszt^si pénzeszt'z áMtel 3 387 25 -3 362 0,74% too.oo%
- kotetezettseg elengedés

, megszűnő rés zesedés elleneitek e

• ’ér-tesmentps ovkozatvetel

- eszköz. knszfettóbbtel

egyéb
Összesen: 3 387 25 •3 362 0,74% 100,00%

Rendkívüli ráfordítások
.... __ ...

apporlbevitel n/nvantaitas- eneke

'endkivufe tetetek

ajo*t támogatás

-1 rrtózasátvatlalás

megszűnő részesedés kivezetése
etengeden k uve’ules

egyeb

összesen:

1
Egyenleg 3 387 25 •3 362 0,74%

Támogatások elszámolása

Megnevezés / jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló / elhatárolt összeg

EFt összeg év összeg év összeg év

Véglegesen átadott támogatások: 3412 3 387 25

Véglegesen Fejlesztési Célra Kapott Támogatás 3 412 3 387 2009 25 2010

-... I

Visszatérítendő (kötelez.ként élsz.) támogatások

Összesen 3 412 3 387i . . 25

Mutatók

Megnevezés 2009 1 2010 Változás

%

Bevételek részaránya: 0,46%! I
Ráfordítások részaránya: I
Rendkívüli eredményszint: I

Rendkívüli eredmény tar-.asapi ndéra gyakorol* halasa 

Elengedett, nem behajthatatlan követelés hatása:

25 E Ft

281 E Ft.

ez az összeg része a társasági adóalapnak 

ez az összeg része a társasági adóalapnak
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Az eredmenyelszamolás bemutatása

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Állománya elszámolással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 változás T.évi összet.

EFt hatása EFt % %
Üzemi eredmény -86 408 695 296 2167 88 575 -2,51% 1245,40%

Pénzügyi eredmény 1 221 139 -1 082 11,38% 79,89%'

Szokásos eredmény -85 187 695 296 2 306 87 493 -2,71% 1325,29%

Rendkívüli eredmény 3 387 25 -3 362 0,74% 14,37%

Adózás előtti eredmény -81 800 695 296 2331 84131 -2,85% 1339,66%

Társasági adó kötelezettség 2 349 2157 -192 91,83% 1239,66%

Különadó kötelezettség

Adózott eredmény -84 149 695 296 174 84 323 -0,21%

Mérleg szerinti eredmény -84 149 695 296 174 84 323 -0,21% 100,00%

Eredményelszámolások - állományváltozás

Megnevezés 2009 Ellenőrzés 2010 változás

hatása %

Adózás előtti eredmény: -81 800 695 296 2 331 -2,85%

+ Tao. adóalapnövelók: 59 468 65 407 104,27%:

- Tao. adóalapcsökkentők: 49 901 60 458 100,38%

=Társasági adóalap: -14,90%

-Számított társasági adó: 2 349 2157

- Társasági adókedvezmények:

- Különadó:

=Adózott eredmény: -84149 695 296 174 ■0,21%

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Osztalékétól  rás:

Mérleg szerinti eredmény: -84 149 695 296 174 -0,21%

Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás

Megnevezés Korlátlan időre 5 évre Összesen

Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint 92 302 92 302

Növekedés tárgyévben

Csökkenés

- ebből felhasznált

- ebből elévült

• ebből egyéb ok miatt megszűnt

Záró elhatárolt veszteség adótv szerint 92 302 92 302

Mutatók

Megnevezés 2009 2010 Változás

%

Eredmény aránya: 102,87% 7,46% 7,25%

Eredmény részaránya: -11,40% 0,02% -0,18%

Jövedelmezőség: -11,40% 0,02% -0,18%

Eszközforgási sebesség: 91,02% 86,70% 95,25%

Tőkeáttételi ráta -878,72% 133,73% -15,22%

Saját tőke-arányos nyereség (ROE) 95,84% 0,03% 0,03%

Eszközarányos nyereség (ROA) -10,55% 0,31% -2,91%

Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT) -81 439 2 494 -3,06%

Adó, kamat, écs. előtti er. (EBDIT) -27 767 58 941 -212,27%

Adózott eredmény felhasználására javaslat:

- eredménytartalékba helyezés:

- osztalékfizetési döntés:

174 EFt.

EFt.

Képződött negatív adóalapnál rendelkezés:

- következő években bevonható, 92302 E Ft

- következő években be nem vonható.
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Lényegesebb adatok 2006 2007 2008 2009 2010

Megnevezés tény tény tény tény tény

i Saját tőke 669 184 675 282 737 043 -87 806 607165
;Értékesítés nettó árbevétele 618 831 691 616 705 713 702 246 704 017
1 Mérleg szerinti eredmény 3 479 6 098 61 760 -84149 174
ÍÁrrésszint 100,00% 100,00% 99,74% 99,70% 100,00'0

Működé töke 115 887 113 416 91 223 -708 030 9 507

Kö telezettségek/saját töke 10% 10% 11% -956% 26%

Mérlegföösszeg 798 211 791 080 862 898 771 570 811987

Saját töke/jegyzett töke 276% 278% 303% -36% 250%

Adózott eredmény/jegyzett töke 1% 3% 25% -35% 0%

Előző évekkel kapcsolatos tételek

Forgóeszközök:
Egyéb követelések: 167 EFt 2009.év (növelő)

Saját Tőke:
Mérleg Szerinti Eredmény: 695 296 E Ft (növelő)
Ebből: 710.924 E Ft Ráfordítás csökkentés 2001-2009 év*

7.151 EFt Anyagjellegű
6.632 E Ft Személy jellegű
2.012 EFt Egyéb ráfordítás
167 EFt Egyéb követelés

Összesen: 695.296 E Ft

Passzív időbeli elhatárolás:
Költségek paszív időbeli elhatárolása: 15.795 EFt 2009.év
Ebből: 7.151 EFt Anyagjellegű (növelő)

6.632 E Ft Személy jellegű (növelő)
2.012 EFt Egyéb Ráfordítás (növelő)

Egyéb ráfordítás: 710 924 E Ft 2001-2009 (csökkentő)
Egyéb ráfordítások összesen: 708.912 E Ft

*: Telekadó:
2001 év:
2002 év:
2003 év:
2004 év:
2005 év:
2006 év:
2007 év:
2008 év:
2009 év:
Összesen:

62.769 E Ft
62.769 E Ft
78.511 EFt
62.803 E Ft
86.023 E Ft
86 023 E Ft
99 355 E Ft
99 355 E Ft
73.316 EFt
710.924 E Ft
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Saját töke Működő töke

Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját töke

Mérleg szerinti eredmény Mértegfóösszeg

Adózott eredmény/jegyzett töke Saját töke/jegyzett tőke

J.
2006 20 D7 20

0. " 'Sx\2W»^---j^2(M0

1 1 L 1 1 1

h
2006 2007 2008 20 2010
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Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő 2009 2010 !

fizikai létszám 83 80 i

nem fizikai létszám 24 24|
I

Összes létszám 107 104'

Átlag bérek

Ft/fő/hó 2009 2010

fizikai átlag bér 127 897 123 425

nem fizikai átlag bér 302 274 363 963

..
.

.. .. I
Összes átlag bér 163 284j 179165

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év 2009 2010

- ösztönzési 10 352 23 054.

• szociális 5162 3 677

- költségtérítés 992 7

- egyéb 22 617 6 977
Összes személyi jellegű 39123 33 715

Társadalombiztosítási kiadások 63 406 65 299

Béradók:

- munkaadói 4703

- rehabilitációs 408 96

- szakképzési 3 213 2 239

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások

Kúrabh ''fizető tiszt égviselöKkel, igazgatósági felügyelő oizottsági tagokkal kapcsolatos nyugdíjfizetési kötelezettség
r ' EFt/év 2009 2010

kpzgatusjgi tagok
Felügyelő bizottsági tagok
Úgyvetes tagjai

összesen

Környezetvédelem
EFt/év 2009 2010

Károk

Garanciális kötelezettségek
__________________

Környezetvédelmi káresemény nem merült fel

A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tágyi eszközzel, valamint veszélyes hulladékokkal és környezetre káros anyagokkal a vállalkozás nem rendelkezik.

Budapest,
2011.március. 11

Wohner Zsolt
2040, Budaörs, Szarka utca 20

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
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Ö 0

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
CASH FLOW KIMUTATÁS

2009 Ellenőrzés 2010 Változás T.évi összet.

ssz Megnevezés / E Ft hatása EFt % %
1 Adózás előtti eredmény -81 800 695 296 2331 84131 -2,85% 155,30%
2i Elszámolt amortizáció 53 672 0 56447 2775 105,17% 3760,63%
3 Elszámolt értékvesztés és visszairás 2 209 0 -2 539 -4 748 -114,94% -169,15%
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 -461 -461 0,00% -30,71%
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6 Szállítói kötelezettségek változása -3001 0 13679 16 680 -455,82% 911,33%
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 785 809 0 -693705 -1 479 514 -88,28% -46216,19%
8 Passzív időbeli elhatárolások változása -7 889 15 795 26 406 34 295 -334,72% 1759,23%
9 Vevökövetelések változása -10 982 ....... Ö -22592 -11610 205,72% -1505,13%

10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 5 521 167 112 -5 409 2,03% 7,46%
11 Aktív időbeli elhatárolások változása 827 0 -19585 -20412 -2368,20% -1304,80%
12 Fizetett adó (nyereség után) -2 349 0 -2157 192 91,83% -143,70%
13 Fizetett osztalék, részesedés 0 0 0 0 0,00% 0,00%

1. MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN 742 017 711 258 ■642 064 -1 384 081 -86,53% -42775,75%

14 Befektetett eszközök beszerzése -62 505 0 -31 257 31 248 50,01% -2082,41%
15 Befektetett eszközök eladása 0 0 0 0 0,00% 0,00%
16 Kapott osztalék, részesedés “O’ 0 0 0 0,00% 0,00%

II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN -62 505 0 -31 257 31 248 50,01% -2082,41%

17 Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek) 0 0 0 0 0,00% 0,00%
18 Kötvény, hitelviszonyt megfest, ért.papir kibocsátás bevétele 0 0 0 0 0,00% 0,00%
19 Hitel és kölcsön felvétele 0 0 0 0 0,00% 0,00%
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek tört., bevált. 494 0 406 -88 82,19% 27,05%;
21 Véglegesen kapott pénzeszköz 31 887 0 30134 -1 753 94,50% 2007,60%.
22 Részvénybevonás (egyéb tökeleszáll itás) 0 0 0 Ó 0,00% 0,00%
23 Kötvény visszafizetés 0 0 0 0 0,00% 0,00%
24 Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése -428 0 -542 -114 126,64% -36,11%
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek 0 0 0 o 0,00% 0,00%
26 Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 0 0 0,00% 0,00%
27 Egyéb hosszú köt. változása -739 313 0 644 824 1 384 137 -87,22% 42959,63%

III. PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN -707 360 0 674 822 1 382182 -95,40% 44958,16%1— i
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA -27 848 711 258 1 501 29 349 -5,39% 100,00%
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Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. i I

ADÓMÉRLEG J
Megnevezés / E Ft 2007.06.30 2010.12.31

m Adózás előtti eredmény: 2 331
B/ Adóalapot csökkentő tételek (■): 0 60 458

1 Előző évek elhatárolt veszteségéből leírás (az elhatároláskor érvényes szabályok szerint) 7,§ (1 )a) 0'

12001.01.01. után keletkezett alapítás-átszervezés költsége is korlátlanul elhatárolható.

I 1997.01.01-2000.12.31.között jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteséget a jogutód akkor érvényesítheti,ha azon tagok részesedésének aránya,akik a jogelődnek is tagjai 
voltak >50 %.

I 2001.01.01. után keletkezett elhatárolt veszteséget a jogutód korlátozás nélkül elszámolhatja.

I 2004.01.01. után keletkezett elhatárolt veszteség döntés szerint korlátlanul elhatárolható.

Engedély szükséges a 4. adóévet követően, ha az árbevétel nem haladja meg a költségek és ráfordítások összegének 50%-t illetve az adóévet megelőző 2 adóévben adóalapja 
negatív volt.

12004.01.01. után keletkezett elhatárolt veszteséget a jogutód csak akkor viheti tovább, ha legkésőbb a cégbírósági bejegyzést követő 30 napon belül azt kérvényezi.

! 2005.01.01. után keletkezett elhatárolt veszteség döntés szerint korlátlanul elhatárolható.

Engedély szükséges a 4. adóévet követően, ha a tárgyévi AEE negatív és: ■

- adóévi bevételei nem érik el a költségek, ráfordítások 50%-t vagy

- az adóalap az előző két adóévben is negatív volt

12005.01.01 után átalakulásnál nincs szükség az adóhatóság engedélyére.

2 Céltartalékokkal kapcsolatos adóalap-csökkentés (7.§ (1) b), c)): 0 7 732

a = Várható kötelezettségekre, és jövőbeli költségekre képzett céltartalék (kivéve a Diákhitel Központ által képzett) felhasználása miatt adóévban bevételként elszámolt összeg 7.§ 
(1)b)

7 732

b = Meghatározott környezetvédelmi, erdöfeljújitái kötelezettségek fedezetére adóévben képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg (max. igénybevehető támogatás mértékéig) 
7§(1)c)

3 ;Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege (7.§ (1 )cs)), kivéve a Tao. 1. sz. melléklet 10. pont szerint adóalapnál érvényesített

I ha a terven felüli értékcsökkenést - szerződésmódosítás miatt - korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető vagyoni értékű jogra, (1 .mell. 10.a)) ■
I korlátozott, megszüntetett vagy eredménytelen kísérteti fejlesztés aktivált értékére, (1 .mell. 10.b))

I valamilyen elháríthatatlan külső ok miatt megrongálódott szellemi termékre és tárgyi eszközre (beruházás is). (1 .mell. 10.d))

I vagy olyan eszközre - kivéve a beruházást - számolták el, amelyre a számviteli törvény értelmében nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés vagy nem szabad terv 
szerinti értékcsökkenést elszámolni (l.mell. 10.c)).

4 Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás (a+b+c+d) 7§. (1 )d) . 0 49 950!

a = 100 E Ft alatti eszközök amortizációja 0

b = immateriális javak amortizációja

c = egyéb terv szerinti értékcsökkenés

,. d = terven felüli értékcsökkenések a Tao. 1. sz. mell, alapján

5 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, vagy forgóeszközök közé történő átsorolás esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a 
készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) (ÉCS=Tao tv.) 7.§ (1 )d)).

! Kivéve: kedvezményezett eszközátruházás során kivezetett eszközök.

6 Vállalkozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező adózó által a térségben 2002.12. 31 ,-ig üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének 10%-a (már eszerint 
elkezdett értékcsökkenés elszámolása esetén!) (1. sz. melléklet 11.).

7 Bejelentett részesedés (7.§ (1) dz)): 0 0

a = értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége (feltétele, hogy az adózó (jogelődjét is figyelembe véve) megelőzően legalább 2 éven keresztül az eszközei között tartotta nyilván),

b = adóévben visszaírt értékvesztése.

8 Devizás befektetett pénzügyi eszközökkel, hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban (a+b): 0 0|

a = devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamnyeresége. 7§(1 )dzs)a) -> választható

b = a bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekből történő kivezetésekor az előző években a 8§(1)dzs)a) alapján elszámol* 
növelő tételek összege.

i 9

1

Szabályozott tőkepiacon kötött ügylet alapján elszámolt ráfordítást meghaladó bevétel 50%-a (kv. Biztosító, pü-i intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tőketársaság), max: 
9.+16+21.+26,pontok együtt az AEE 50%-a, 7 §(1)e. -> választható

10 Az eredménytartalékból adóévben lekötött fejlesztési tartalék összege, legfeljebb azonban az AEE 25%-a de maximum 500 M Ft (következő 4 adóévben kell beruházásra 
felhasználni!) 7 §(1)f.

0!

IA feloldott fejlesztési tartalék összegét elszámolt értékcsökkenési leírásnak keli tekinteni 1. sz melléklet 12.

I Nem számolható el fejlesztési tartalék olyan eszközökkel kapcsolatosan, melyekre értékcsökkenés nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni.

11 Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés (a-b) 7.§ (1 )g). 0 0

a = kapott, járó osztalék

b = ebből: ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés el nem számolható

12 Tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) a kivezetett részesedés értékét meghaladó, a kivezetés miatt elszámolt bevétel (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságban lévő 
részesedést) 7.§ (1 )gy).

I
I

! részesedés bekerülési ért (jogelődtől átvett részesedés esetén min. a jogelődnél kimutatott beker. érték), ha a befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett töke 
tőkekivonással történő leszáll, vagy átalakulás miatt szűnt meg ill. csökkent 7§ (10)a).

= I részesedés könyv szerinti értéke vagy az előző pont szerinti érték, ha a tag ajogutódban is részt vesz 7.§ (10)b).

13 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség 7§ (1 )h. ->választható

I E kedvezmény alkalmazásánál az adózónak a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett valamennyi részesedést elkülönítetten kell nyilvántartania.

14 Szakmunkástanulókkal kapcsolatos kedvezmény; adóév 1. napján érvényes minimálbér 24%-a fö/hó (tanulószerződéssel), vagy 12% fö/hó (iskolával kötött megállapodással) 7 6 
(1)i>-

15 Munkanélküli, 6 hónapja szabadult, pártfogó felügyelete alatt álló, szakmunkástanuló tovább foglalkozó, esetén befizetett TB (max. 12 hó) 7.§ (1)j)

16 A kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamatráfordítást meghaladóan kapott kamatbevétel 50%-a (kv. biztosító, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tőketársaság), 
max: 9.+16.+21 +26.pontok együtt az AEE 50%-a.

E rendelkezést az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó nem alkalmazhatja! 7§ (1 )k).

17 Meghatározott képzőművészeti alkotás beszerzése esetén, (7.§ (1)1)) 0 0

i— 3 = képzőművészeti alkotás beszerzési értéke, max. adóévi beruházások 1%-a (7.§ (1) la)):

b = kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és azt követő 4 évben egyenlő részletekben (7.§ (1) )b)):
I 18 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyileg rendezett (a+b+c+d) 7.§ (1 )ly): 0

a = támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz.

= átvállalt (kötelezettség) tartozás (bevételként elszámolt része),
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c = eredeti jogosult által elengedett kötelezettség (bevételként elszámolt része),

következtében az adóévben elszámolt bevétel,

d = térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta),

(nem jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapul, és nem konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó engedmény) (7.§ (8)c).. ha belföldi illetőségű 
adózó, külföldi személy, (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) vagy magánszemély adta, ill. vállalta át. 7.§ (8)a)

19 A visszavásárolt saját üzletrész / részvény, saját átalakított befektetői részjegy bevonása következtében elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része 7.§ (1 )m).

20 Követelések (a-Ma+c): 7.§ (1)n) 0 2 776

a = adóévben visszaírt értékvesztése, 2 776

b = bekerülési értékéből a Számviteli törvény szerint behajthatatlan rész (max. nyilvántartott értékvesztés),

c = átruházáskor, kiegyenlítéskor, beszámításkor a könyv szerinti értéket meghaladó bevétel (max. nyilvántartott értékvesztés).

! Kivétel: Hitelintézet, befektetési vállalkozás.

21 Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméből származó ráf. meghaladó bevétel 50%-a (7§(1)ny)), max.: 9.+16.+21.+26. pontok összesen AEE 50%.

22 A társasház tulajdonosai által a közös név alatt megszerzett jövedelemből az adózó által bevételként elszámolt összeg, amelyre a társasház a személyi jövedelemadót megfizette 
7.§(1)o).

23 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára való áttérés során keletkezett átszámítási különbözet (veszteség esetén) az áttérést követő adóévben 7.§(1)p)

24 Állam által elszámolt hitelből felújított műemlék ingatlan hitelének kamata, max. AEE (7.§ (1) q)):

25 Birság, büntetés (Art 3.§,TB) elengedett összege, ha korábban adóalapnövelő volt 7.§ (1 )r).

26 Kapott jogdij alapján elszámolt bevétel 50%-a, max: 9.+16.+21 +26.pontok együtt az AEE 50%-a, 7§ (1)s.

27 Szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom magyarországi költségei, csak kis- és közép vállalkozások alkalmazhatják. (7§(1 )sz))

28 Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktiválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése (+a-b) 7.§ (1 )t) 0 0

a - alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kisérteti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktiválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése

b = csökkentve az adóhatóságtól igényelt vagy kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, juttatás összegével, illetve a kapott támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti 
eredménye javára elszámolt bevétellel.

29 Önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján (min. 60 hónap) elszámolt ingatlan bérleti díjbevételnek a lakás elszámolt értékcsökkenési leírását meghaladó részének 50%-a.

30 Adóellenőrzés, önellenőrzés során elszámolt bevétel, aktivált saját telj, növelése 7.§ (1 )u).

31 Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló bére (max. adóév 1. napján érvényes minimálbér) (feltéve, hogy: átlagos állományi létszám nem éri el a 20 főt' 
7§(1)V).

' 32 Részesedések átruházásánál elszámolt árfolyamnyereség: (7§ (1)w)

Feltétel:

IA részesedés megszerzése 2002.12.31. után jegyzett töke emelése útján pénzbetét formájában történt 7§ (1 )wa,

IA kibocsátó adózó a jegyzett tőke emelését megelőző napon kis- és középvállalkozónak minősült valamint nem volt egyetlen kapcsolt vállalkozása sem 7§ (1 )wb,

IA részesedés átruházása a megszerzést követő 3. évben vagy azután történt 7§ (1)wc.

33 Adóévre ráfordításként elszámolt helyi iparűzési adó, max. AEE (feltétel: adóév utolsó napján nincs állami / önkormányzati adótartozása) 7.§ (x)

34 Átlagos foglalkoztatási létszám növekedése előző évhez képest * minimálbér (éves összege, adóév 1. napján) 7§( 1 )y).

I Feltétel: éves átlagos létszám előző adóévben max. 5 fő

! Csak az adóév első napján mikrovállalkozás alkalmazhatja. •> választható

! Az adóévi utolsó napján nincs az állami / helyi adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

35 Adományok (kivéve: Műsorszolgáltatási Alapnak közérdekű kötelezettségvállalásként adott összeg) 7.§ (1 )z) 0 0

a = közhasznú szervezet egyház, közérdekű kötelezettségvállalás támogatásának teljes összege, tartós adományozás esetén további 20%, együtt max. AEE 20%-a,

b = kiemelkedően közhasznú szervezetnek adott adomány 1,5 szerese, tartós adományozás esetébn további 20%, együtt max. AEE 20%-a.

(a + b) együtt max AEE 25%-a!

I 36 Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál (együtt max. AEE és 30 mFt) 7,§ (1 )zs). 0 0

i a = a korábban még használatba nem vett ingatlan (kv. üzemkörön kívüli ingatlan és a 2001.12.31. után beszerzett ültetvények),

b = a korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek,

üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke,

c = az ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés, rendeltetés-változtatás értéke,

d = és a korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.

! Feltétel: az összes tagja (az adózón kívül) magánszemély, ideértve az MRP-t is 7§ (11).

37 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE>szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendői) 18.§ (1 )a), (2)-(4)
I

! Feltétel: rendelkezik a különbözeiről a kapcsolt vállalkozás által aláirt okirattal, ahol a kapcsolt vállalkozás belföldi, vagy olyan külföldi aki TAO-nak megfelelő adó alanya (kivéve 
ellenőrzött külföldi társaság).

38 Egyéb adóalapcsökkentő tétel. Oj
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c/ Adóalapot növelő tételek (+): 0 65 407
1 Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, beleértve a környezetvédelmi kötelezettségekre és erdőfelújitási kötelezettség fedezetére képzett 

céltartalékot (kivéve a Diákhitel Központ által képzett céltartalék) 8.§ (1 )a).

2 Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés (a+b) 8.§ (1 )b): 0 I
a = terv szerinti értékcsökkenési leírás (5. számlaosztályból), 56 44,’

s = terven felüli értékcsökkenés (8. számlaosztály), 20

3 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetésének- (kivéve: kedvezményezett eszközátruházás): vagy forgóeszközök közé való átsorolásának könyv szerinti 
értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). (ÉCS=Sztv) 8.§ (1 )b)

6

4 El nem számolható költség (3. sz. melléklet szerinti rész) 8.§ (1 )d).
5 A 7§( 1 )dzs)a) alkalmazása esetén (a+b): 0 0|

1 Devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamvesztesége. 8§(1)dzs)a).

bl A bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekből történő kivezetésekor az előző években a 7§(1)dzs)a) alapján elszámolt 
csökkentő tételek összege. I

6 •Jogerős határozatban megállapított birság, büntetés (Art.TB) (kivéve: ha ónellenőrzéshez kapcsolódik) 8.§ (1 )e).

7 Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8.§ (1 )gy). 281

8 A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés 8.§ (1 )h).

9 Kapott kölcsön, zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatti tartozás és a váltótartozás (kivéve szállítói) és minden kamatozó kötelezettség napi 
átlagos állománya után elszámolt adóévi kamatnak a saját tőke (JT+TT+ET+íT) napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része 
8.§(1)j) i

1 Kivéve: pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség.

I Ebbe az összegbe nem számit bele a 8§ (1 )k alapján számított összeg

10 A kapcsolt vállalkozástól kapott kamatbevételt meghaladóan fizetett kamatráfordítás 50%-a a gazdasági társaságnál, európai részvénytárs., a szövetkezetnél és a külföldi vállalk 
(kv. biztositó, pénzügyi int, befektetési váll., kockázati tőketárs.).

Ezt nem alkalmazhatja kisvállalkozás! 8§ (1 )k. •> e szabályt nem kötelező alkalmazni
! Ha e előírást a vállalkozás nem alkalmazza, akkor a kapcsolt vállalkozást tájékoztatni kell erről az adóévet követő első hó 30-ig. (Átmeneti rendelkezések) 29/D.§ (15)

11 Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség és e részesedés bármilyen kivezetése következtében során elszámolt 
ráfordításnak a bevételt meghaladó része 8.§ (1 )m)a)

12 Bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóévi ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés kivezetésével kapcsolatosan elszámolt ráfordításoknak a 
bevételeket meghaladó része. 8.§ (1 )m)b)

13 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta), átvevő által 
meg nem téritett áfa, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül nyújtott szóig. (8.§ (1 )n)

1

Kivéve:_____
! MRP keretében átadott, 8.§ (1 )nb).

! Műsorszolgáltatási Alapnak közérdekű kötelezettségvállalásként átadott, külön tv. szerint közműsorszolgálab műsor, műsorszám támogatására átadott 8.§ (1 )nc),

! jogszabályban, nemzetközi szerződésben foglaltak alapján átadott, 8.§ (1 )nd),

! szerződésen alapuló utólag adott, nem számlázott engedmény, pénzügyi engedmény 8.§ (1 )ne).

I filmalkotáshoz juttatott támogatás 8.§(1)nf).

14 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára áttérés TT növeléseként átszámítási különbözetek (nyereség esetén) 8.§ (1 )o) ... _ 1
15 Adó- vagy önellenőrzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése 8.§ (1 )p).

16 Kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke (de maximum az AEE csökkentésénél figyelembe vett összeg) 8§ (1 )r.

17 Eíőzö években tartós adományozás miatt igénybe vett jogtalan többletkedvezmény (a+b) 8.§ (1 )s) 0 0

a = egyszerese, ha teljesítés elmaradása a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megszűnése miatt történt,

b = kétszerese, ha a teljesítés bármely más ok mialt nem következett be.

18 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés könyv szerinti értéke (maximum az AEE csökkentésénél elszámolt összeg) 8§ (1 )t

19 Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó által adóalap csökkentéseként korábban igénybe vett kedvezmény kétszerese, ha a kedvezményt követő 4 
éven belül a tárgyi eszközt, szellemi terméket: 8.§ (1 )u):

I nem helyezi üzembe, nem veszi használatba, kivéve elháríthatatlan külső ok (4. adóévi bevallásban) 8.§ (1 )ua),

I egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek között helyezi üzembe illetve átsorolja, forgóeszközzé átsorolja, kivéve ha a forgóeszközök közé való átsorolás elháríthatatlan 
külső ok (üzembe helyezés, átsorolás adóévi bevallásában 8.§ (1)ub), uc),

! üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, (az első használat adóévi bevallásában) 8.§ (1 )uc),

! elidegeníti (az elidegenítés adóévi bevallásában) 8.§ (1)ud).

20 Adagos foglalkoztatási létszám csökkenése előző évhez képest * előző évi minimálbér (éves összege) * 120% de max.: 7§(1)y) alapján igénybevett adóalapot csökkentő 

kedvezmény 120%-a.

21 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE<szokásos piaci ár mellett lett volna. (AFA hatás kezelendő!) 18.§ (1)b), (2)-(4).

22 Egyéb adóalapnövelő tétel. 1 382

23 Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója. 28.§ (1). ■

1 _________________ 1
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Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi K ft.
ADÓMÉRLEG

D./ ELŐZETES ADÓALAP (-) (A-B+C) 0 0
ebből korlátlanul, engedély nélkül, elhatárolható (megalakulás éve + 3 adóév vesztesége)

ebből engedélykérelem nélkül elhatárolható (ha az előző két adóév nem volt negatív; ktg 50% < bev, vagy AEE>=0)

ELŐZETES ADÓALAP (+) (A-B+C) 0 7 280

EJ JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM
1 Nem kell az adózónak a jövedelem-(nyereség-) minimumot alkalmazni

- elötársasági adóévben,

- elötársasági időszakot követő adóévben,

- MRP-nek,

- közhasznú társaságnak, vizitársulatnak,

- alapítványnak, közalapítványnak, társadalmi szervezetnek, köztestületnek, egyháznak, lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak,

- felsőoktatási intézménynek, diákotthonnak,

- szociális szövetkezetnek, iskolaszövetkezetnek,

- közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak,

2 Az adózó az Art 91 /A. § (1) bekezdése szerinti nyilakozatol tesz, ezért nem alkalmazza a jövedelem-(nyereség-) minimumot.

3 Az adózó az adóéve 2007. július 1. előtti illetve 2007. június 30. utáni napjai számának aránya alapján az éves adataiból vezeti le az adóalapját

4 Az adózó közbenső mérleget készít ami alapján 2007. június 30-ig a "rendes" adóalapot veszi figyelembe, 2007. július 1-tól kezdődően pedig a jövedelem-(nyereség-) 
minimumot

A választott módszer:

1 Nem kell az adózónak a jövedelem-(nyereség-) minimumot alkalmazni

EJ1 Időszaki bevétel meghatározása

= időszaki összes bevétel 748 530

EJ2 Csökkentő tételek o 2 670

= eladott áruk beszerzési értéke 34

= eladott közvetített szolgáltatások értéke 2 636

= kedvezményzett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értéke alapján elszámolt bevétel a jogelőd tagjánál

= kedvezményezett eszközátruházás során az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevétel az átruházónál

= kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés árfolyamnyeresége a megszerzett társaság tagjánál

= külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum

EJ3 Növelő tételek 0 "öl

= kedvezményezett átalakulás vagy kedvezményezett részesedéscsere során megszerzett részesedés bekerülési értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban 
csökkentő tételként figyelembe vett tétel), illetve jogutód nélküli megszűnéskor a még növelő tételként figyelembe nem vett csökkentő tételek összege,

= kedvezményezett eszközátruházásnál az átruházó társaság által a bevétel csökkenéseként figyelembe vett összegnek az átvett tárgyi eszközökre, immateriális javakra a 
számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenésnek az eszközök bekerülési értéke arányában számított összege az átvevőnél.

= jogutód nélküli megszűnés esetén az előzőek szerint még el nem számolt összeg.

E./4 Számított jövedelem-(nyereség-) minimum 0 14917

EJ5 Számított adóalap levezetése !

Adózás előtti eredmény 0 2 331

"Rendes" adóalap ó 7 280

Jövedelem-(nyereség-) minimum 0 14917

Számított adóalap 7 280
j

FJ Számított adó (19.§) 2157
1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19.§ (1)

2 Az alábbi feltételek teljesülése esetén az adó mértéke a pozitív adóalap 5 millió Ft-t meg nem haladó részéig 10%, felette pedig 16% (19.§ (3))

! A Társaság nem vehet igénybe adókedvezményt
I I Az adóévben legalább 1 fő a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma.

1 1 Az adóévben leglább az állományi létszám és az év 1. napján érvényes minimálbér 1,5-szerese után vallott be a nyugdíj- és egészségbiztosítási  járulékot

: 1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19.§ (1)
■ lZ_____ I

G./ Adómentességek (20 §) (a+b+cj: .... _ °J
j ai = alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület lakásszövetkezet kedvezménye 2O.§ (1 )a)

b = közhasznú társaságok, vizitársulatok kedvezménye 2O.§ (1 )b)

c = önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak kedvezménye 2O.§ (1 )c)

= vizitársulatok kedvezménye 20.§ (1 )d)

I = közhasznú 1 kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezel kedvezménye 2O.§ (1 )e)

iH./ Adókedvezmények (■): 0
Q Beruházási adókedvezmény (21 .§): 0

i i = elmaradott térségek beruházási kedvezménye (a kedvezmény igénybevétele: 1996.12.31 után, az üzembehelyezést követő 10 éven belül, legalább 3 milliárd Ft-ot beruház 
I21.§(7)-(1O)

Feltételek: 21.§ (7) -(10)

b = min. 10Md Ft értékű termék-előállító beruházás miatt (Igénybevétel: 1996.12.31 után, az üzembehelyezést követő 10 éven belül) 21.§ (11 )-(12).
1------ .Feltételek: 21.§ (11)-12)

! a+b max. 2011.12.31-ig ill. 2002.12.31-ig megkezdett beruházás esetén

2 Térségi- és egyéb adókedvezmények (22 §): 0

a Filmiroda által kiadott támogatási igazolásban szereplő összeg, a juttatás adóévében és azt követő 3 adóévben a vállalkozás döntés szerint (22§(1)).
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Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
ADÓMÉRLEG

b Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége között elszámolt, vagy szoftverfejlesztő alkalmazásának bérköltsége 10%-a az adóévben és a következő 
3 évben egyenlő részletekben (22.§ (9))

c Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozó adózó a 'b’ ponton felül szoftverfejlesztő alkalmazása bérköltségének 15%-tis elszámolhatja adókedvezményként az adóévben 
és a következő 3 évben (22.§ (10))

d A regisztrációra kötelezett adózó által állandó képviselőjétől igénybe vett számviteli / könyvviteli szolgáltatás dijának 15%-a (2007. adóév, éves árbevétel max. 4. millió Ft) 22.§ 
(11) I

e

, ___

Állandó képviselő adózó (max. 25 mió éves árbevétel), illetve regisztrációra kötelezett adózó (max. 4 mió éves árbevétel) által 2006-2007. adóévben beszerzett 
számítástechnikai gép, berendezés (számviteli ÉCS +internetdij) 10%-a 2007-ben. 22.§ (12)

Feltétel: ha adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz nem veszi igénybe állandó képviselő szolgáltatását

Szövetkezet által adóévben képzett közösségi alap 6,5%-a 22.§ (14).

3 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 22/A §

I tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához

! 2001.01.01 - 2003.12.31 között megkötött hitelszerződésre fizetett kamat 40%-a, max. 5 M Ft 22/A§.

12003.12.31 után megkötött hitelszerződésre fizetett kamat 40%-a, max. 6 M Ft 22/A§.

! összesen max 6 M Ft

* Fejlesztési adókedvezmény (megkezdett beruházás üzembehelyezését követő adóévben és az azt követő 9 adóévben veheti igénybe) 22/B.§ °J
a Jelenértéken leglább 3 mrd Ft értékű beruházás 22/B. § (1 )a) 1

b Kormányrendeleben kedvezményezett önkormányzat területén üzembe helyezett, jelenértéken legalább 1 mrd Ft értékű beruházás 22/B. § (1 )b)

c Jelenértéken leglább 100 M Ft értékű, korábban használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény élelmiszer-higiéniai feltételeit megteremtő beruházás 22/B. § (1 )c)

d Jelenértéken legalább 100 M Ft értékű önálló környezetvédelmi beruházás 1

e Jelenértéken legalább 100 M Ft értékű, törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás

Alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést szolgáló, felsőoktatási intézmény, MTA, központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen 
üzembe helyezett, jelenértéken legalább 100 M Ft értékű beruházás

g Jelenértéken legalább 100 M Ft értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás
hí Munkahelyteremtést szolgáltó beruházás

...
Feltételek: 22/B. §

5 .Átmeneti rendelkezések alapján járó adókedvezmények (29 §)

6 , Egyéb adókedvezmény

ÍJ Visszatartott adó (külföldi jövedelem külföldi adója) 28.§
! A levont adó nem haladhatja meg a külföldről származó jövedelemre az átlagos adókulccsal számított adó összegét, de max. ráfordításként elszámolt adó 90%-át (kivéve 
nemzetközi szerződés).

! Nem alkalmazható, ha a társasági adóalapból a társaság a külföldről származó bevételeket, költségeket ráfordításokat és módosító tételeket kiveszi a tao törvény / nemzetközi 
szerződés előírásai alapján (28. § (2)).

JJ Fizetendő társasági adó (F-G-H-l) 2157

KJ Különadó (lásd: különadó levezetése) 0

iL/ Adózott eredmény (A-J-K) 174

1
—2 "

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (+) 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés (-) 0

I
MJ Mérleg szerinti eredmény (L+L1-L2) 174
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Független könyvvizsgálói jelentés

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft tulajdonosainak

Elvégeztem a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft mellékelt 2010. évi éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 811987 eFt, a mérleg szerinti eredmény 174 eFt nyereség és az ezen 
időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli 
elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja 
az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő 
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli 
becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti 
jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, 
valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, 
hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az 
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a 
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló 
ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A 
könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az 
ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését 
is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére 
korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett 
információk áttekintését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft éves beszámolóját, annak részeit 
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi 
Kft 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 
Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2011-03-11.

Rizneme Sajerman Éva 
Kamarai tagsági szám:001318



Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS
2010. ÉV

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Budapest, 2011. március 11.



1. BEVEZETŐ

Miután az FTSZV Kft-nek 2010 évre a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott üzleti terve nem volt, 
az üzleti jelentésben összehasonlításként a 2009 évi bázisadatokat tudtuk csak figyelembe venni.
Társaságunk célkitűzése 2010 évre a „Közszolgáltatási Keretszerződés” teljesítése, stabil 
gazdálkodás mellett.

A célkitűzés teljesült, azonban érdemes néhány tényre felhívni a figyelmet.

A 75/2007 (XII.28) Főv.Kgy. rendelet a „Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról” 3.számú rendelet „Kizárólagos joggal rendelkező 
önkormányzati társaságok”

A rendeletben és a Közszolgáltatási Keretszerződésben szereplő kizárólagos jogosultság nem 
valósult meg.

A kizárólagos jog, a feljogosítottság érvényre juttatásához társaságunk nem kapott megfelelő 
támogatást. Az egyéb tevékenységünk döntően pótolta a közszolgáltatás bevételeinek kiesését, 
amely megteremtette a stabil gazdálkodás lehetőségét.
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3. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. szolgáltatásai:
- T F H Közszolgáltatás
- Csatorna, vízelvezető rendszerek tisztítása;
- Környezetvédelmi tevékenység, veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása;

- Egyéb szolgáltatások (távfűtő aknák tisztítása, előkezelt szennyvizek szállítása, stb)
Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a Hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. Törvény, valamint a Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékony
hulladék kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 60/2002 (X. 18.) számú rendelete szabályozza, az 
ide vonatkozó kormányrendeletek értelmében.
A konzorciumi partnerek a 2008-as év végén lejáró konzorciumi szerződés ellenére továbbra is 
jelen voltak a piacon, ahol növekedett a lakosság körében, valamint a közületi oldalon a 
részesedésük a TFH szolgáltatásból..
Az intézményektől, gazdálkodó szervezetektől egy-egy ingatlanról nagyobb mennyiségben 
elszállítható szennyvíz gazdaságosabb, nyereségesebb, mint ha ugyanezt a mennyiséget több 
ingatlanról, nagyobb gyűjtési, szállítási távolság megtételével lehet teljesíteni.
A Fővárosi Közgyűlés 2008. december 16-i ülésén a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. számú, un. 
vagyonrendelettel összhangban elfogadta a Közszolgáltatási Keretszerződést, amely 2014. 
december 31-ig kizárólagos joggal ruházta fel Társaságunkat a települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatás esetében, Budapest Főváros Közigazgatási határán belül.
Veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését, az érvényes jogszabályok, és hatósági előírások alapján 
végzi társaságunk.
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Befektetett pénzügyi eszközök területén, változás csupán a lakásépítési kölcsönök törlesztése terén 
mutatkozott. 1 fő esetében jogi úton kívánjuk az évek óta meg nem fizetett tartozást behajtani.

2010 évben a készletek 13,3 %-kal csökkentek, ami elsősorban abból adódik, hogy ebben az évben 
nem volt módunk üzemanyag feltöltésre, úgy, mint 2009 év végén. Elmondható a vállaklozás 
estében, hogy igyekeztünk a szigorú költség-gazdálkodást tartani. Erre rá is kényszerültünk, anyagi 
lehetőségeink miatt. A készletek a felsoroltakból tevődnek össze:

© Üzemanyag

• Gépjármű alkatrészek

• Saját termelésű készlet (növényi komposzt)
Ez utóbbi gyakorlatilag inkurrens készletként mutatkozik, miután számottevő értékesítés már évek 
óta nem volt.

A követelések emelkedése elsősorban a vevőállomány megnövekedésének köszönhető. A 2009 évi 
állományhoz képest, mintegy 22 millió Ft-tal magasabb kinnlevőségünk volt december 31.-én. 
Megállapíthatjuk, hogy a határidőn túli kinnlevőségünk minimális, az 1 éven túli kötelezettség nem 
haladja meg a 2 millió Ft-ot. Itt jegyezzük meg, hogy ebben jelentős része van a külső jogi 
segítségnek is.
Az egyéb követelések összetétele munkavállalókkal kapcsolatos követelés (175 E Ft), fogyasztói 
árkiegészítés (1 223 E Ft), önkormányzati támogatás (2 500 E Ft), valamint a pozitív jellegű 
szállítói és járulék egyenlegek.
A pénzeszközök a 2009 évhez képest, mintegy 15 millió Ft-tal emelkedtek meg, ez a 
bankbetétekben jelentkezik. 2010 év végén lekötésből 40 millió Ft volt, elkülönített számlákon. 
Ennek az összegnek jelentős része az FKF Zrt-vel kötött bérleti szerződés, aminek éves 
ellenértékét a bérbe vevő egy összegben megfizette.
Az aktív időbeli elhatárolások között szerepel bevételi soron a 2011-ben kibocsátott, de 2010 évet 
érintő számlák szerepelnek (Interremiz Kft, Új-táj Kft, stb). A költségek és ráfordítások között 
előfizetői díjak kerültek beállításra.

Források:

Az FTSZV Kft Saját Tőkéje a 2011.január 22.-ei Legfelsőbb Bírósági határozat következtében 
jelentősen megnövekedett, miután az előző évben kötelezettségek között feltüntetett 710.924 E Ft 
nagyságú telekadót könyveinkből töröltük. Az építményadó 2001-2007 évekre továbbra is jogosan 
szerepel, mint megtérítendő adó, azonban a 2008-2009 évre beállított összeg jelenleg is bírósági 
per alatt van, sorsa bizonytalan. Itt csak tájékoztatásul közöljük, hogy a 2010 évi 
kötelezettségünket 75 %-os nagyságrendben szerepeltetjük.
A hosszú lejáratú kötelezettségünk a vállalkozás által hitelből vásárolt KI A személygépkocsi egy 
éven túli értékét mutatja.

Rövid lejáratú kötelezettségeink, a KI A személygépkocsi 542 E Ft-os éven belüli hitelösszege, 
38.822 E Ft értékű szállítói kötelezettség, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 119 500 
E Ft, amelyből a költségvetési kötelezettség 104 176 E Ft, bérjellegű költsége 14 303 E Ft.
Passzív időbeli elhatárolások között a bevétel elhatárolás az FKF Zrt bérleti szerződésének a 2011 
évi része. Költségek közt, amik 2011-ben kibocsátott, de 2010 évet terhelő, elsősorban rezsi és 
leeresztési költségekből adódnak.
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5. ÜZLETMENET, GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYEK

Társaságunk alaptevékenysége Budapesten a lakossági és közületi települési folyékony hulladék 
elszállítása, telekhatáron belüli csatornahálózatok tisztítása, dugulások elhárítása, valamint a 
különféle veszélyes hulladékok (olajos iszapok, olajos föld) ártalmatlanítása, zsírsavak és 
zsiradékok, szénhidrogénnel szennyezett anyagok, gyógyszer-, festék- és egyéb 
vegyszermaradványok, akkumulátorok, szárazelem, elektronikai hulladékok, lakossági veszélyes 
hulladékok begyűjtése, szállítása.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 63/a § e.) pontja szerint a Fővárosi 
Önkormányzat feladata és hatásköre különösen, hogy " gondoskodik a hulladék-ártalmatlanítás 
önkormányzati feladatainak ellátásáról, biztosítja a településtisztaságot, gondoskodik a települési 
kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, 
hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhely területét. "

E törvény felhatalmazása alapján Budapest Főváros Közgyűlése a 1978/2008. (XII. 18.) számú 
határozatával elfogadta az Európai Uniós szabályozással összhangban megalkotott Közszolgáltatói 
Keretszerződés tervezetét, melynek értelmében 2009. január 1-jét követően a Fővárosi 
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-t, mint ahogy azt a Közszolgáltatási Keretszerződés 
2.1 pontja meghatározza: ’’Közszolgáltatót bízta meg, és a Közszolgáltató részére Budapest 
közigazgatási területén a rendeletéiben meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, 
illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosított.” a keletkező települési folyékony 
hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás 
végzésének tekintetében.

Szerződő Felek között 2009. január 28. napján 2014. év december hó 31. lejárattal, határozott időre 
szóló közszolgáltatási keretszerződés jött létre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63./a. §. e.) pontja alapján.

Fentiek értelmében és a Fővárosi Közgyűlés 1978/2008. (XII.18.) határozata alapján Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Közszolgáltató között éves közszolgáltatási szerződés jött létre a 
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására és ellentételezésére.

A Közszolgáltató a 60/2002.(X.18.) számú önkormányzati rendelet előírásai szerint látja el 
közfeladatként a települési folyékony hulladékok gyűjtését, szállítását és ártalommentes 
elhelyezését.

A közszolgáltatás díját a Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete határozta 
meg, mely szerint 2010. január 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres 
begyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: 1 578,-Ft/m +Afa.
Társaságunk a folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási feladatát 2010. 
évben 28 db szippantó gépjármű üzemben tartásával biztosította, melynek gyűjtési, szállítási éves 
kapacitása meghaladja a 300 000 m3-t.
A kommunális folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségének Vállalkozásunk a 
rendeletben meghatározott 72 órán belül eleget tett. A megrendelések alkalmával rugalmasan 
kezeltük és teljesítettük az azonnali kéréseket, a megrendelő által megadott sürgős szolgáltatási 
igényeket.
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Naturáliák

Megnevezés Me

2009. 2010. Volumen Árbe
vétel

Tény Terv Tény Tény/ 
Bázis

Tény/ 
Terv

meg
oszlás

menny érték 
(eFt) menny. érték (eFt) menny. érték (eFt) % % %

Lakossági közszolgáltatás Bp. m3 115 906 182 902 120 000 189 000 112 307 176 726 96,6% 93,5% 27,0%
Közületi közszolgáltatás Bp. m3 36 074 61 685 40 000 63 120 35 203 54 832 88,9% 86,9% 8,4%
Közszolgáltatás Bp. 244 587 252 120 231 557 94,7% 91,8% 35,4%
Lakossági közszolgáltatás. Diósd m3 13 736 22 804 14 000 24 115 14 262 24 500 107,4% 101,6% 3,7%
Közületi közszolgáltatás Diósd m3 1 035 1 714 900 1 550 528 903 52,7% 58,2% 0,1%
Foly hull száll, vidék m3 197 340 500 881 564 1 903 559,7% 216,0% 0,3%
Kozszolgáltatas vidék 24 858 26 546 27 306 109,8% 102,9% 4,2%
Óradíjas szipp. óra 518 8 062 500 7 890 492 6 962 86,4% 88,2% 1,1%
Csurgalékvíz szipp. m3 11 476 24 200 24 000 71 472 31 087 94 512 390,5% 132,2% 14,4%
Köz. szennyvíz szipp.PZ m3 24 208 71 204 10 000 21 800 20 611 52 070 73,1% 238,9% 8,0%
Kom. szennyvíz szipp. Dkeszi m3 371 667 300 545 390 708 106,1% 130,0% 0,1%
ÁAK Pakozd km 2 134 5 965 2 000 5 590 2 102 5 875 105,1% 0,9%
szállítás 4 505 2 142 2 000 6 920 1,1%
Közületi szóig, összesen 112 240 109 297 167 047 148,8% 152,8% 25,5%
Csatomatisztitas óra 12 703 1 000 12 317 705 10 597 83,4% 86,0% 1,6%
Csatorna iszap szippantás m3 275 4 981 450 12 641 792 21 575 433,1% 170,7% 3,3%
Komplex tisztítás óra 539 15 140 400 6 420 8 275 4 935 32,6% 76,9% 0,8%
kiszállási díj 260 4 420 2 000 7 806 1,2%
Csatornatisztítás összesen 37 244 33 378 44 913 120,6% 134,6% 6,9%
Olajos iszap begyűjtés m3 5 724 88 962 5 500 88 275 5 667 80 373 90,3% 91,0% 12,3%
Faradt olaj begyűjtés m3 233 233 10 246 9 231 99,0% 93,7% 0,0%
Olajos víz begyűjtés m3 162 3 809 50 1 177 217 3 914 102,8% 332,5% 0,6%
Olajos fold, homok m3(kg; 79 1 462 100 910 136 1 787 122,2% 196,4% 0,3%
Olajjal szenny darabos hull. kg 11 288 1 568 10 000 1 920 12 001 1 173 74,8% 61,1% 0,2%
Zsírfogó tisztítás gépi m3 36 643 2 200 38 889 1 838 36 537 99,7% 93,9% 5,6%
Vegyes veszélyes hulladék Ft 51 857 55 000 52 961 102,1% 96,3% 8,1%
Veszélyes hulladék összesen: 184 534 186 418 176 977 95,9% 94,9% 27,0%
Melegvizes távfűtő akna tiszt. Ft 7 120 10 000 5 250 73,7% 52,5% 0,8%
Salakszállitas Ft 34 108
Egyéb szolgáltatás összesen 41 228 10 000 5 250 12,7% 52,5% 0,8%
Növényi hulladék árt. m3 124 242 68 140 0,0%
vegyes veszélyes hulladék árt. 40 117 0,0%
vegyes nem veszélyes hulladék 384 14 244 10 000 1 126 0,2%
Kevert trágya értékesítés t 747 461
Szállítás rakodás Ft
Ártalmatlanítás összesen 14 947 10 000 1 383 0,2%
Vállalati árbevétel összesen 659 638 627 759 654 433 99,2% 104,2% 100,0%

A fővárosi települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása bázisévhez viszonyítva lakossági 
megrendelések esetében mintegy 3,4 %-kal csökkent, ebben jelentős része van a volt konzorciumi 
tagok hathatós közreműködésének.
A fővárosi közületi szolgáltatásnál 11,1% csökkenés volt, azonban ezt ellensúlyozta az egyéb 
közületi szolgáltatások jelentős mértékű növekedése. (Pusztazámor, Dunakeszi)
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Árbevétel

Adatok E Ft-ban %

Árbevétel 2009. év 
tény

2010. év 
tény

Index 1 
2010.tény/ 
2009. tény

Alaptevékenység 611 154 669 563 109,6%
Egyéb tevékenység 91 092 34 454 37,8%
Értékesítés nettó árbevétele 702 246 704 017 100,3%
Egyéb bevételek 30 958 44 023 142,2%
Pénzügyi bevételek 1 582 465 29,4%
Rendkívüli bevételek 3 387 25 0,7%
Bevételek összesen 738 173 748 530 101,4%

Értékesítés nettó árbevétele
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□ Értékesítés nettó árbevétele
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□ Bevételek összesen
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Az értékcsökkenés éves szinten mintegy 3 millió ft-tal növekedett, ez 2009 évi jelentős saját 
teljesítésű felújítások következménye. Miután érdemi beszerzés 2010 évben csak alig történt (ldb 
pótkocsi)

Az aktivált saját teljesítmény soron döntően a szippantó gépjármű felújítás költségei szerepelnek, 
valamint minimális építőipari felújítás is található a feltüntetett összegben.
Az egyéb ráfordítások 2009 évhez képest azért mutatnak jelentős csökkenése, mert 2010 évben 
céltartalékként szerepeltetjük az építmény adót, és a telekadót sem vettük figyelembe.
A pénzügyi ráfordítások, összegében több mint 160 E Ft-tal szerepel az árfolyamveszteségből 
adódó kiadás.
Rendkívüli ráfordítás a társaságnál 2010 évben nem volt.

Eredmény

A 2009. évi eredmény alakulása
Adatok E Ft-ban

2009. év tény 2010. év tény
Üzemi eredmény -86 408 2 167
Pénzügyi eredmény 1 221 139
Szokásos vállalkozási eredmény -85 187 2 306
Rendkívüli eredmény 3 387 25
Adózás előtti eredmény -81 800 2 331
Adófizetési kötelezettség 2 349 2 157
Adózott eredmény -84 149 174
Mérleg szerinti eredmény -84 149 174
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Pénzügyi helyzet

Társaságunk bevételei szolgáltatási és egyéb tevékenységek, az értékesített ingatlanok, eszközök 
pénzügyi teljesítéséből, a Fővárosi Önkormányzat által biztosított üzemviteli támogatásból 
realizálódtak.

Követelések tartalma

adatok eFt-ban
Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31

Követelések összesen 59 652 86 013
Vevők 56 376 78 968
Egyéb követelés 3 276 7 045

Az előző évhez viszonyítva a vevői követeléseink 40%-kal nőttek. Ügyfeleink nagy része 
fizetőképes, azonban szerződés-módosításokkal egyre inkább a 30-45 napos teljesítés felé 
orientálódnak.

Az egyéb követeléseink gyakorlatilag megduplázódtak, elsősorban a források pozitív átsorolása 
következtében, de jelentős tétel a Fővárosi Önkormányzati támogatás (2 500 E Ft) 2011 januári 
kifizetése.

Kintlévőségek alakulása

adatok eFt-ban
Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31

Határidőn túli kintlévőség
0-30 nap 4 210 31 214
31-90 nap 2 290 8 297
91-180 nap 109 316
181-360 nap 9 740 138
361 napon túl 1 277 1 643
Határidőn túli kintlévőség összesen 17 626 41 608
Határidőn belüli kintlévőség összesen 38 687 37 360
Vevői kintlévőség összesen 60 328 78 968
Követel egyenlegű vevők 63 21
Követelések értékvesztése -4015 -1 076
Vevői követelés december 31-én 56 376 77 913

Mint azt fentebb már jeleztük, a vevői kintlévőségeink 40%-kal magasabbak az élőző évinél. 
Fizetési fegyelemmel különösebb problémánk nem volt, ez köszönhető annak, hogy havonta 
küldtünk partnereinknek a felszólító levelet, illetve, ahol ez nem volt eredményes, ügyvédi 
felszólítást, majd egyéb jogi következményeket kezdeményeztünk. A táblázatból kitűnik, hogy az 
évközi gazdasági megszorítások partnereinknél is érződnek, lásd 31 -90 nap közötti, kintlévőség.
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Immateriális javak jelentős tétele az alapítás-átszervezés soron megjelenő 4 170 E Ft, valamint az 
ISO rendszer megújításának 660 e Ft költsége.

Épület-építmény beruházások, felújításai az alábbiak:

• Labor épület

• Cséry telepi szociális épület

• Rákospalota

• Egyéb üzemkörön kívüli épület

Gépek berendezések területén, beszerzésre került 3 db számítógép, 1 db másoló gép.

A vállalkozás járművei vonatkozásában az alábbi intézkedéseket tettünk:

Beszereztünk 1 db használt 24m3-es pótkocsit (jelenleg, ez befejezetlen beruházásként szerepel). 
Részint saját rezsis felújítás keretében, részben külső vállalkozók bevonásával, 15db szippantó 
gépjárművet újítottunk fel, valamint ldb fékpad hajtómű felújítást hajtottunk végre.

Beruházásainkat, ugyanúgy, mint a 2009-as évben kizárólag saját erőből fedeztük.

7. HUMÁNPOLITIKA

Létszámgazdálkodás

A beszámolási időszakban a teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 2 fővel 102 főre csökkent, 
ez fizikai területen jelentkezik. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1 fővel 
csökkent. Itt 1 fő fizikai és 1 fő szellemi munkavállalót alkalmaztunk. Az összes foglalkoztatott 
104 fő.

adatok: fő %

Megnevezés 2009. év 
tény

2010.év 
tény

Index 2010 
tény/2009tény

Teljes munkaidőben foglalkoztatott 104 102 98,1%
Fizikai dolgozók 81 79 97,5%
Szellemi dolgozók 23 23 100,0%
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 2 66,7%
Fizikai dolgozók 1 1 100,0%
Szellemi dolgozók 2 1 50,0%
Összes foglalkoztatott 107 104 97,2%
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Bérgazdálkodás

A 2010 évi bérköltség 0,9 %-os bérnövekményt mutat. Jóllehet a létszám 3 fővel csökkent, 
azonban a vezetőváltás miatt időszakosan több fő foglalkoztatott munkabérét kellett kifizetnünk. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy csakúgy mint 2009 évben, úgy 2010 évben sem volt a vállalkozásnál 
béremelés. Az átlagbér alakulását befolyásolta, hogy a vezetőváltás időszakában, november
december, több munkabért fizettünk ki. Ez tartalmazza a felmentett ügyvezető 2010 évi 2 havi 
bérét, valamint a belépő vezető állású dolgozók előre nem tervezett bérét is. Összességében 
megállapítható, hogy a vállalkozás úgy foglalkoztatottsági, mint bérszinten, a tőle elvárhatóan 
teljesített.
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