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KIEGÉSZÍT() MELLÉKLET 2016. ÉV - ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NONPROFITKFT
A kiegészítő mellékletben szöveges magyarázatokon és számszerű adatokon keresztül
mutatjuk be a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a 2016. évi mérleg és
eredménykimutatás alapján.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A vállalkozás bemutatása:
Cégforma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja:

2001. november 16. -Átalakulás: 2009. január 1.

Fő tevékenységi kör:

TEÁOR 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása
bentlakás nélkül

Székhelye:

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Statisztikai számjele:

21185023-8810-572-0I

Cégjegyzékszáma:

01-09-913256

Aláírásra jogosult, egyben kötelezett személy:
Lőrincz István Gergely
Lakcíme: 2095 Pilisszántó, Nyúl utca 2.
A társaság tulajdonosa:

Budapest Főváros Xl. Kerület Újbuda Önkormányzat
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A felügyelőbizottsági tagok:

dr. Zakar András
Tápai Mihályné
Polákovics Balázs

Jegyzett tőke:

57.590 ezer Ft

A Társaság könyvvizsgálója:

Penner-Audit Kft.
Nyilvántartási szám: 000645
Személyében felelős: Jónásné Penner Ágnes
Kamarai tagsági szám: 001448
Cím: 2049 Diósd, Rákóczi u. 28.

A könyvvizsgálat választott független kamarai tag könyvvizsgáló bevonásával valósul meg. A
vállalkozás a törvényi előírás szerint könyvvizsgálatra kötelezett.
A Társaság könyvelője:

C.S.G. Control&Audit Kft.
Címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16.
Személyében felelős: Csontos Gabriella (139905)

A Társaság célszerinti közhasznú tevékenységei:
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Szőnyeggyártás
Egyéb ruházat, kiegészítők
gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal
saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal

Táskafélék, szíjazat gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal

Tároló fatem1ék gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal

Egyéb fa-, parafatermék, fonott
áru gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal

Papír csomagolóeszköz gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal

Irodai papíráru gyártása

saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkkal
saját termékek gyártását megváltozott munkaképességű
munkavá11alóinkkal

Egyéb papír-, kartontermék
gyártása

Idősek, fogyatékosok szociális
ellátása bentlakás nélkül
(főtevékenység) 88.10

könyv és brosúra, zenemű és zenei kézirat, térkép, atlasz, plakát, hirdetési
katalógus, prospektus és egyéb nyomtatott reklám, album, határidőnapló,
naptár, és egyéb kereskedelmi nyomtatvány, személyes papíráru vagy
levélpapír és egyéb nyomtatvány nyomtatása magasnyomással,
ofszetnyomással, sokszorosítógépen, számítógépes nyomtatón, domborító
sajtón; ideértve a gyorsmásolást is
adatbeviteli tevékenység: betüszedés, szedés, fényszedés, a nyomást
megelőző adatbevitel szkenneléssel és optikai karakterfelismeréssel, az
elektronikus tördelés. Adatállományok előkészítése különféle médiák
(nyomtatás papírra, CD-ROM-ra, internetre) alkalmazása céljára
nyomtatott papír és karton kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint
hajtogatás, domborított nyomás, átfúrás, lyukasztás, perforálás, domborítás,
ragasztás, enyvezés, laminálás
saját előállítású termékek gyártása megváltozott munkaképességű
munkavá11alókkal
saját előállítású termékek gyártása megváltozott munkaképességű
munkavállalókkal
humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő vállalkozások számára nyújtott
szolgáltatás
cégünk parkok és kertek telepítését, gondozását és fenntartását végzi
vonalkód-szolgáltatás, adománygyűjtés-szervezés díjazásért vagy
szerződéses alapon
elsősorban felnőtteknek tartott oktatás és szakmai képzés, amely nem
iskolarendszerű képzés és nem ad hivatalosan elismert végzettséget
szociális alkalmazkodási képességben hátrányos helyzetben lévő emberek
társadalmi felzárkóztatása és a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása foglalkoztatási program keretében

Egyéb sporttevékenység

sportesemények rendezése, szervezése, promóciója

M.n.s. egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

szabadidő-eltöltés je11egű vásárok, bemutatók

Nyomás (kivéve: napilap)

Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó
szolgáltatás
Elektronikai alkatrész gyártása
Játékgyártás
Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás
Zöldterület-kezelés
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
M.n.s. egyéb oktatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

cégünk zárt-őrzött parkolókat üzemeltet a Xl. kerületi lakosok
gépjárműveinek biztonságban tartása érdekében; és heti rendszerességgel
termelői piacot üzemeltet a Xl. kerületben, hogy a lakosság minőségi
árukhoz jusson közvetlenül a termelőktől
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A társaság a szociális és közhasznú foglalkoztatás keretében vállalkozási tevékenységet is
végez, ezek közül a legjelentősebbek:
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (zárt-őrzött parkolók
üzemeltetése, Vahot utcai heti vásár tartása, ingatlan bérbeadás)
A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.
Az alkalmazott számviteli politika főbb vonásai:
-

A Kft. a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény előírásainak megfelelően készíti el.
A Kft. az egyszerűsített éves beszámoló „A" változatát készíti, amelyn ek részei:
- ,,A" típusú Mérleg
- Összköltség típusú Eredmény-kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznúsági melléklet
A mérleg fordulónapja:

2016.12.31.

Mérlegkészítés időpontja:

2017.03.31.

Az eredmény-kimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan, a törvény 108.
paragrafus (2) bekezdése alapján meghatározott módszert alkalmazza a Társaság (
2. sz. melléklet „A" változat). A költségelszámolás rendszere összköltség
eljárással, az 5. és 8. számlaosztályokban való könyveléssel történik.
Tárgyi eszköz és amortizációs politika:
Értékelési módok és eljárások:
Az alkalmazott elvek és eljárások a vállalkozás folytonosságának elvén alapulnak.
Befektetett eszközök értékelése:
A Társaság a számviteli törvény előírásait figyelembe véve értékeli eszközeit és forrásait.
az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél a számviteli törvény szerinti beszerzési
értéken
a követeléseknél a vevő által elismert számla szerinti értéken
a kötelezettségeket pedig a számlában elismert összegben veszi nyilvántartásba.
Amortizációs politikáját tekintve a Társaság egyedi műszaki szakvélemény hiányában a
számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény előírásait tekinti irányadónak, és
annak leírási kulcsait alkalmazza, időarányosan, napra számolja el.
A vállalkozás az amortizációt negyedévente, a tárgyn egyedév utolsó napján számolja el
költségként.
A 100 OOO Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javakat és tárgyi
eszközöket használatba vételkor, egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.
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Terven felüli értékcsökkenési leírást évente az ügyvezetés vagy a tulajdonosok döntésének
függvényében számol el a Társaság.
Vásárolt készletekről és saját termelésű készletekről év közben folyamatos nyilvántartást
nem vezet a Kft, év végén tényleges leltár felvétellel a vásárolt készleteket legutolsó
beszerzési áron, a saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük készletre, a
termelésben résztvevő készletek vonatkozásában.
Értékvesztéseket a számviteli törvény alapján számoljuk el, a könyv szerinti érték és a
piaci érték a Társaság tartós piaci megítélésének tendenciája, megtérülések
figyelembevételével az ügyvezető vagy a tulajdonosok által meghatározott mértékben és
az általuk meghatározott tételekre.
Eszközök besorolása: Minden tárgyi eszköznél és immateriális jószágnál valamint
befektetett pénzügyi eszköznél a tartós kifejezés az egy évet meghaladó időtartamot
jelenti.
minősítjük,
ha az
Beszámoló szempontjából jelentős összegű hibának
ellenőrzés/önellenőrzés során egy adott üzleti évet érintően évenkénti hibák és hatásai
előjeltől függetlenül a saját tőkére és az eredményre gyakorolt hatása (növekvő és
csökkenő tételek együtt) meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 % - át.
Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független)
összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben
jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon
évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja
meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
A társaság közhasznú besorolású, esetlegesen egyéb vállalkozási tevékenységet is
végez, ezért e tevékenysége könyvviteli nyilvántartásban történő elkülönítésére
kötelezett, a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeinek, illetve
ráfordításainak bontásában.
A közhasznú tevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem
kapcsolódó ráfordítások, költségek, kiadások megosztására - a közhasznú és a
vállalkozási tevékenység között - évente egyszer, az év végén a bevételek arányában kerül
sor.
A ki nem emelt eszközök és források értékelése, valamint a mérlegben való szerepeltetése a
számviteli törvény általános előírásai szerint történik.
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II.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELÉSEK

1. Eszközök
A mérlegben a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások az
aktívák között kerülnek kimutatásra.

A. Befektetett eszközök
A befektetett eszközök csoportjában az immateriális javak, a tárgyi és a befektetett pénzügyi
eszközök szerepelnek.
Immateriális iavak és tárgyi eszközök
Az immateriális javak között a vagyoni értékű jog, a szellemi termék, kutatás és fejlesztés
aktivált értéke szerepel. Az értékelésük a beszámolóban az értékcsökkenéssel csökkentett
bekerülési költségen történik.
Tárgyi eszközök azok az anyagi javak (ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok, műszaki berendezések, gép, jármű, üzemi- és üzleti felszerelés, egyéb berendezések és
beruházások, beruházásokra adott előlegek), amelyek tartósan- közvetlenül, vagy közvetetten
szolgálják a vállalkozás tevékenységét, függetlenül attól, hogy üzembe helyezték-e, vagy sem.
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása 2016. év: (Adatok e Ft-ban)
Befektetett eszközök moz2ástáblá.ia
Bruttó érték , e Ft)
Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
0
116
2 012
Vagyoni értékűjogok
2 128
Szellemi termékek
0
Szellemi termékek értékhelyesbítése
0
2 012
116
0
Immateriális javak
0
2 128
7
010
69 389
Ingatlan és vagyoni ért. Jogok
757
75 642
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3 755
188 259
192 014
2 529
Egyéb berendezések, felszerelések,járművek 41 465
43 994
19422
1 456
Kisértékű tárgyi eszközök
20 878
Beruházások
0
14 750
318 535
0
Tánivi eszközök
757
332 528
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TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ:

V.

- Az Társaság részére 2016. évben folyósított támogatások felhasználása: (eFt)

Támogatást nyújtó

Támo atás

Felhasználás

Felhasználás összel!e (eFt)

Elszámolás

tárgyévi
előző
tárgyévi
követkeműködési
évi
ző év
beruházások
maradv. költségek

határideje

megnevezése

időpontja

összege
(eFt)

célja

Bp. Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály

2016.év

47 234

Közfoglalkoztatás

NRSZH

2016.év

NRSZH

2016. év

5 202

Egyszeri támogatás

Bp. Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály

2016.év

4 106

VEKOP támogatás

4 106

Bp. Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály

2016.év

613

Diákmunka

613

Xl. ker. Újbuda
Önkonnányzat

2016. év

7 592

Különféle projektek
támogatása

XXII. ker. Önkormányzat

2016.év

27 098

Működési támogatás

Összesen: (2016. év)

6896

46 005

8 125

206 681

206 681 Költség-és bértámogatás
6456

99

931

Havonta
5 525

13 451

7 588

7 827

2016.11.30

Havonta

4

2016.12.31
Havonta

285195

Előző évi támogatás tárgyévi felhasználása:

5 202

27 098

298 526

Havonta

13 331
5 525

A Társaság tárgyévben összesen 298.526 eFt értékben kapott támogatásokat
különböző jogcímen a közhasznú tevékenységeinek támogatására.
Az előző évben folyósított, de tárgyévben felhasznált támogatások értéke
13.451eFt, melyből 99 eFt visszafizetésre került a folyósító szerv felé, és a
fennmaradó 13.352 e Ft-ból 7.827 eFt a tárgyévi működési költségekre, és a 5.525
eFt pedig tárgyévi beruházásokra kerültek elszámolásra.
A 2016. évben folyósított támogatásokból 285.195 eFt összegben működési
költségeket finanszírozott a Társaság, és 13.331 eFt-ot a következő évben fog
felhasználni.
- Létszám, bér és személyi jellegű kifizetések:
Foglalkoztatottak átlagos létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 302 fő.
(Közfoglalkoztatottak nélkül: 259 fő) Bérfizetés: 406.683.969,- Ft, a bérhez
kapcsolódó járulékfizetés: 94.987.370,- Ft, személyi jellegű egyéb kifizetések:
44.104.553,- Ft.
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