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Általúnos rész.

A vtillalkoaÍs bemutaÍdsa
A cég elnevezése:

Citynform InformatÍkai Fejlesztő és SzolgtÍltató Zdnkirríí Részvénytúrsasdg

A cég rövidtett elnevezése:
Á cég székhelye:
A cég alapításának éve

Citynform Informatikai Zrt.
1051 Budapest Sas u.9.

A cég|őtevékenysége"

6201

1992.

Szofiler kÍadós

20 750 000 Ft

A cégjegyzett tőkéje:
A tórsaság tagja:
Név:

Prigli Ágon

Cím:

1138 Budapest Pdrkdny u. 14.

Cég név:

Ecologic Kft.

Képviselője:
Cégiegyzék

szdma:

01-09-265191

Név:

Ubriuy PtÍl

Cím:

8095 Ptikozd

Név:

Cím:

dr. Balla Miklós
1068 Budapest Benczúr u. 39/b.

Név:

XI IL Keriiteti

Budapest

V. ker.

Belvtiros-LipóntÍros

Név:

Önkormdnyzata

Cím:

1051 BudapesÍ Erzsébet tér 4,

Név:

'

Cím:

Név:

V órp al o t a o n k o r má ny zat a
8101 Vdrpalot,a Gdrdonyi G. u. 39.

Cím:

Tab Önkormónyzata
8ő60 Tab Kossuth L, u, 17.

Név:

E ruéb etv dro s Önkormdnyzata

e

1073 Budapest Eruébet krt. 6.

Cím:

Pénzneme: HUF

A tórsaság tagjainak törzsbetétei:

4
4
4
2
2
2

000
000
000
000
000
000
500
250
2 000

P7ígli Ágota
Ecologic Kft.
Ubriuy PtÍl
dr. Balla Miklós
XI I I. KerületÍ Ö nkormdny zat
Budapest V. ker. Belvdros'Lipótt
V órp alot a o nkormdny zat a

9

Ö n k o rmónyzat

1139 Budapest Békeíér1.

Cím:

8

Alma u. 955/I hrsz.

Tab Önkormdnyzata
E ru éb etv óro s Ó nkormd ny zat a

A társaság tevékenységi köre: QEAOR)

6202' 08 Hardver-szaktanócsadds
63 1 1'08 AdatfeldolgoztÍs
581
9

s1

2' 0 8 A datb dzís

s zo

l g tÍlt at ds,

o

n- li n e ki

adds

1'08 Iroda-, saÍmítógép-javíttís

09'08 Egyéb szdmíttÍstechnikai tevékenység
9'08 MíiszakÍ kutattÍs, fejlesztés
|08 Hunón kutatds, fejlesztés
7 220
73 20'08 Piac- és közvélemény'kutatds

62

72 1

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Ft
Ft
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Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7020'08 Üzlenileli tandcsadds
8 E gy éb s zoftv e r - s za k t a n tÍ c s a dds, - ell dt tÍs

6 2 0 1' 0
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A Tórsaság ügyvezetése, l*lpviseletére és cégjegyzésre:

A

1

A társasóg legfőbb

12
1

'

szerl,e:

A

jogosult

vezérÍgazgató

Tdrsasdg vezérigazgatója 5(öt) évíidőíartamra:

Ubríay Pdl
Közgyűílés

A közgyíílésa Tórsasdg minden iigyében jogosult dönteni.

A tórsasóg dolgozói tekintetében a munkáltatóijogok glakorlója.

Ubriuy Pttl

3

A vállalkozós folytatásának elve:
A mérlegkeszítésnapjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem óllt fenn, a Tórsaság a belátható
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét,nem vórható a műkadés beszüntetése vagy jelentős
csökkenése.

]4

Az alább felsorolt esetekben az ,,Alapító okirat'' szerint kell eljárni:
'
A tdrsasdg szervezete

A

A
A

vezérigazgató feladataÍ és hatdsköre

Tórsasdgot érintő pénzügyi rendelkezések
Társasdg megszíínéseés végelszámoldsa /felszdmolása/.

1

5

A tórsasóg által a könyvviteli szolgáltatósok körébe tartozó feladatok irónyításával, vezetésével az éyes beszámoló elkészítésével megbízott gazdasógi társaság' személ1 VitalCo w. (I087 Budapest, Kerepesi út 5. IV.ép. I/30.) tagjaként
SebesíyénnéKasuÍs Mónika (PM nyilvdntartdsi saÍm: MK 197040)

1

3.

A vóllalkozásnál a könyvvizsgálat katelező, a beszdmolót bejegyzett könyvvizsgóló
A tórsaság köry,vvizsgálatát Dr. Takdcs Imre végezte.
Kama'rai tagsagi száma: 002496

I/2. A

ellenőrizte.

szdmviteli politika főbb vondsai

A beszdmoldsi kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelésielőírósok alapján alakítoxuk ki az adottságainknak'
eszközeit meghatározó számviteli
megfelelő, a törvényvégrehajtósónakmódszereit,
körülményeinknekleginkább
politikónkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a yalós vagloni, pénzügyi

és jövedelmi

helyzetről készüIő

töt"vény céIjaként a megbízható és valós összlrépet adó informóciószolgáItatóst

beszámolót helyezi előtérbe. A
biztosító alapelveket, szabályokat, kóvetelményeket fogalmazza meg.

és az ezt

1. A beszámolási.forma:
'

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékekalapján készített beszómolója:
Évesbeszámoló

. A mérleg "A" vtiltozatban kész,iilt, a nagybetűvel

' Az eredmény-kimutatósa: Összkökségeljárdssal

2.

készült,

jelalt Ételeit tartalmazza.

formája: "A" vtÍltozat.

. Áttérésmás formójú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépésmiatt lehetséges.
A beszámoló készítésévelkapcsolatos időpontok:

' az iizleti év megegyezik a naptári
' a méilegfordulónapja:
' a mérlegkészítésnapja:

3. A beszámoló

éwel.
2016. december 3L
2017. mdjus 29.

készítése.aláírása:

' A beszómolót nyelve:
' A beszámoló pénzneme:
' Aláíró:

4.

és római számmal

Mag1lar

Maglarforint
Ubrizsy Pál (Vezérigazató)

A körylwezetés módja és a könwvezetéssel kapcsolatos időpontok:
és azokforrásairól, továbbó a gazdasógi
műveletekről a kBttős kön1'vvezetés kzretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrósokban bekövetkezett változások a
valóságnakmegfelelően, folyamatoSan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

A Társaság a kezelésében, a hasznólatában, a tulajdonóban lévő eszközökről

5.

A beszómoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti' ha az éves beszómoló egy eredeti példányát elektronikusan az KIM
Cégnyilvóntartás i és Céginformációs Szolgálatának me gktldi'

6'

A számviteli alapelvek érvérylesítése:
Avállalkozásfolytatósánakelve; ateljességelve; avalódiságelve; akovetkezetességelve; a

folytonosság elve; az összemérés elye; az óvatosság elve; a bruttó elszómolás elye; az egyedi értékeléselve; az időbeli
elhatárolás elve; a tarÍalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv;
a ko lt s ég- has z on' ös s zev e tés é ne k e lv e.

7.

Jelentős ósszegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltórt, egl üzleti évre vonatkozó hibdk hatáSa, ha a saját tőke vóltozásai
abszolút értékenek együttes összege a vizsgólt üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg /őasszegének 2'%-át, vagy az
hanem
] mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltórt hibák hatása a tárglévi beszámolóban nem a tórgyévi adatok kÓzött,
kerül
bemutatásra.
k
módos
ításaként
elktilönítetten, előző éve

8.

Léryleges hibák értelmezése:
A megbízható és valós kepet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összeyont és göngtölített
hatásukra afeltárós évétmegelőző úzleÍiév mérlegébenkimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

9.

Ismételt kÓzzététel alkalmazása:
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibákfeltárása esetén afeltárós évétmegelőző üzleti
év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával' a módosításokkiemelésével a tárgyévi beszómoló
közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibók egles üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszómoló kiegészítő mellékletébenkell bemutatni.
]

].

Jelentős összeg értelmezése:
Amennyiben a számviteli politika mós része eltérően nem rendelkezik, úgy a számviteli elszdmolás az értékelés
szempontjóból az egles tételek esetébenjelentős ósszegnek az 11mFrot meghaladó ósszeg minősül. Ezen értékhatórt meg
nem haladó osszeg a szómviteli elszámolás, az értékelésszempontjából nem minősüljelentős összegnek

l2'

Jelentős mértékértelmezése:
A szómviteli elszámolás, az értékelésszempontjából jelentős mértéknek minősül,

a

jelentős összeget meghaladó mérték,vagy

a mérlegfőösszeg 25%-át meghaladó mérték.
t

3.

Léruleges értelmezése:
Lényegesnek minősül a beszómoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vag1l téves bemutatósa -az
ésszerűség határain beltil- befotytisotja a beszámoló adatait felhasználók danftseit 1a lényegességelve). A számviteli
elszámolás, az értékelésszempontjából lényegesnekminősiil az a mértékmelynekvalós vagy lehetséges hatósajelentős
mértékű.Az ezen hatást el nem érő mérték nem lényegesnek tekinthető.

l4'

t5'

Kivételes érlelmezése:
Kivételes nagyságúnak vagl előfordulásúnak minősül a beszámoló szempontjából minden olyan bevétel és rófordítás,
amelynek összege meghaladja a 21mFt-ot vagy a társaság normól működése mellett az elmúlt Sévben nemfordult elő és
újabb előfordulása nem vórható.

Tartós érÍelmezése:

Tartósnak minősül a múltbeli tények és a jövőbeni várakozások alapjón egl éven (365naptári napon) túli időintervallum,
valamint -fennóllásának időtartalmótól- ha a körülmény az értékeléskorrendelkezésre álló informóciók alapján véglegesnek
tekinthető.

szempontiai
Az eszközijk és forrúsok besorolósdnak és értékelésének

l.

Az eszközök

besorolásának szempontiai:

A Társaság a Szómviteli törvény előírósa szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
tevékenységet tartósan legalább egl éven túl szolgálja; a forgóeszközök
soránfelülvizsgálat.
tevékenységet nem tartósan szolgólják. Használatbavételkor egyedi besorolds, a mérlegkészítés

2.

A források besorolásának szemponljai"
A Társaság a Szt' előírása szerint a sajátforrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott

és az adózott
eredményből hagtott ósszegek képezih idegen forrásokat a kÍjlső vállalkozósolttól (hitelintézetektől, gazdasógi
társasógolrÍól, magónszemélyektől) eg évet meghaladó, vagl egy éven belülífizetési határidő mellett kapott pénzeszköz,
termél<szállítós, szolgáltatás' vagy egyéb kötelezettség összegek alkotjók.

3.

Az eszközök értékelése:
a) A bekerüIési érték.

.

'
'

az eszközök

vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint

a

felhasznólásig könetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosítósában megjelölt érték;

saját előállítóskor a közvetlen költségek;

. térítésnélküli át1,ételkor az átadónál szereplő köry.v szerinti összeg' maximum a piaci érték;
. ajándékba kapott, hag,,atékként ótvett, többletkentfellelt eszközökesetében a piaci érték;
' speciális elszómolást igényelnek az értékpapírokegles vóltozatai.
b) Áz értékcsökkenés leírás módszerei:

. a tervezett

'

.

écs leírás elszámolósónak alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválósi értéke;
aktiválás napjától egledileg, éyente, a tervezett leírósi kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
a Társasóg a kisértékűegyedi beszerzési, előóllítási értékalatti eszköz értélaithasznólatbavételkor eg1l összegben.

c) Az

.
.

értékvesztéselszámolása és visszaírása:

akkor szómolunk el, ha az eszközök kön1.u szerinti értéketartósan (ket mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(reszleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az órbevétel 2 %ra) magasabb, mint avizsgált eszköz piaci
értéke,valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
kedvezőfordulat esetén újraértékelésmellett az értékvesztésvisszaírása is lehetséges a kt)nyv szerinti értékösszegéig.

d) A valutás

'
'

.

'

és devizás eszkózök és kötelezettségek értékelése:
a vásárolt valutát és devizót a ténylegesen fizetetÍ forintösszegben kell allományba venni;
ayaluta és devizakészletek csökkenésekor az, ótlagárfolyamon kell'elszámolni;

a külfoldi pénzértékreszóló követelések és kötelezettségek óllományba vétele az ERSTE Bank középórfolyama alapján

történik;
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizalrliszletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírokés
kötelezettségek értékelésea ERSTE Bank által, a mérlegforduló napjára meghirdetett kazépárfolyamon történik; és ha az
összesített árolyam eltérések(veszteségek és nyereségek) ösSzege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt

határt, akkor az órfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

)

Értékhelyesbítésekalkalmazása:

A Társaság az értékhelyesbítéslehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés,sem értékelésitartalék
nem szerepel.

fl

Ki

nem emelt tételek értékelése:

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételekaz általónos szabályok szerint kerültek értékelésre,az értékelésben a jogszabályi
változósokon túl módosítás nem történt.

g) Számviteli politika

más vóltozásainak

hatósa:

Nincs vóltozás

4.

.

Az aktív és passzív időbeli elhatórolások köre
lalt vagy tobb üzleti évet is érintő események hatósainak a megosztására szolgól, célja a számviteli eredmény pontosítása,
blpzése a mögöttes ügllet teljesülése esetén az összeg pontos ismerete mellett év végén történik.

5.

Leltórozásiszabóblok:
Az eszköztjk

6.

és források

leltározása az általános szabályok szerint történik

Pénzkezelésiszabáb;ok:
Á pénzkezelésa számviteli polítikában előírt szabályok szerint történik

7.

II.

Eltérésa törvéql előírásaitól:

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a tönény előírósaitól yaló eltérésreokot

Specifikus rész g mérleghez kgpcsolódóan
A tórgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételeknem szerepelnek
A mérleg tételei továbbtagolásónak lehetőségével a Társaság a tórgidőszakban

nem élt.

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részétképező eszköz nem szerepel.

il/1

Az immateridlis javak és a tdrgyi eszköziik értékénekalakultÍs
Immateriális javak és tórgyi eszközök bruttó értékénehhalmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értélÚinek
mérlegsoronkéntíalakulását az l. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti.
A beszámolási időszakban beszerzett tórgli eszközök maradélrtalanul aktivólva letteh így beruhózósok és
beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.
Az év végénbe nemfejezetett beruházósok értéke

0 eFt

Az immateriális javak és a tárgli eszki)zt)k elszámolt tery szerinti értékcsökkenésének elszámolása a
számvitei politikában rögzített elvekés mértékekszerint törént' A társaság 20]0. 0]' 0I-én úgl d1ntott, hogl a társasóg
által előóllított Iratkezelési rendszer leírásót egyedileg 5%rra módosítja.

II/2

bemutatósa

Pénzeszközök

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értéke:

Pénztar:
Bank:

II/3 Az időbeli

155

eFt

I 402 eFt

elhatdrolúsok bemutatúsa

Az aktív és passzív időbeli elhatárolósokjellegét és értéketa 2. sz. melléklet szemlélteti

Ia4

Kijvetelések és kötelezatségek bemutatdsa
A követeléseken belüljelentős a belföldi vevő követelés összege:
ezen belül az Szolnok Mj.Yóros onkormónyzata-val szembeni követelés:
valamint
Kapc s ol t akat

.

ér int

a Bp. WI'

ő köve

t e l és e

ker' Önkormányzat-val szembeni

k ninc

s e

Kapc

Az

s

ol

takat

ér

int ő köt

éves eredményből,

e l

öSszege:

öSszege:

eze tt s ége k ninc s e ne

k

illetve az eredménytartatékból osztalék nem kerül sem kifizetésre sem meghatórozásra.

A beszámolósi időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy éy, sem az eredménytartalék tehére.

II/5

1

257 eFt

9]4 eFt

ne k.

A kötelezettségeken belüljetentős a szállító állomány
Valamint az egléb kötelezettségek

követelés:

2 126 eFt

A pénzíigyivgg)oni helyzet bemutatdsa
A pénzügyivagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti-

1

299 eFt

] 224 eFt

III.

Specifikus rész az eredménv-kimutatóshoz kapcsollidóan
elszámolt nettó órbevétele alapvetően afő tevékenységbőlfakadt.
A beszómolási időszakban az értékesítés
26 386 eFt

Belfoldi /őtevékenysé g árbevéte le :
Be lfoldi me llé ktevékenység árbevéte le :
EU közösségi tagállamból származó órbevétel:

H armadik or s zágb ól

s zármaz

ó árb

Ósszes értékBsítésnettó árbevétele

Az

0 eFt
26 386 eFt

:

anyagj elle gű rófordítás ok értéke

ös

szesen:
lt s ége :

o

0 eFt

ev é t e l :

amelyből : Elszámolt anyagok köksége:
Igényb eve tt s z o l góltatós o k kö

EgÉbszol gáItatás

0 eFt

k költsé gei

18 960 eFt

375 eFt
I 577 eFt
240 eFt
0 eFt
16 768 eFt

:

Eladott árúk beszerzési értéke:
Közv

títe t t s z ol gáltatás

e

ok értéke:

Az elszómolt szemé lv.ielle gű ráíordítás ok

értéke összesen:

7 197

ze t és e

0 eFt
I 461 eFt

k:

Bérjárulékok:

I 584 eFt
I 509 eFt

Az összes elszámolt teryszeinti értékcsökkenés öSszege:
amelyből: Tabb év alatt elhasználódó
Has ználat
S aj

át t erme

lé

sű

b

kés zl

avé t e lkor
e te

k ál

l o

eFt

5 736 eFt

amelyből : BérkaItségek:
Sze mé lyi j e I l e gű kifi

e g1l ö s s ze

móryry

tem szerinti écs:

eszközök

o

gbe n

e ls

/) eft

zómo l t éc s :

0

lt ozás a :

eFt

2 eFt

Eg',éb bevételek:
Egvéb rá-fordítások:

185

eFt

A társaság aJővórosi onkormányzatJblé elszámolt iparűzési adót mutatott ki az egyéb ráfordítások közatt'
-1 538 eFt Veszteség
Az üzemi(üzletil tevékenység eredménve:
eFt
eFt
0 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:
amelyből : realizdlt árfolyamnyereség:

0
0

kapott kamat, kamatjellegű bevétel :

eFt
eFt
0 eFt

A beszámoldsi időszakban a pénzügyi műveletek rófordításai:
ame lyb ő l : re alizált árfo lyamve szte s ég :

fi z e

t, e l s z óm

te t

P é nzügvi műve le
Sz

o

kás os

v ál I al

te

ol

t kamat, kam

i ere dmé ny :

t

és

i köte

l e ze

t tS

ég :

Adózott eredmén:l

U.

:

eFt

Nyereség

-1 538 eFt Veszteség
-1 538 eFt Veszteség

Adózás előtti eredméryl:
Tár s as á gi adófize

gű r áfo r dít ós

0

0

k ere dméryle :

ko zós

a tj e l l e

0

53 eFt levezetését a 9. sz melléklet tartalmazza.

-1 591 eFt Veszteség

Táiékoztató rész

ry/I. A

tdrgyévi munkgvtillói létsuÍ'm,bér, személyi iellegíí egyéb kiJizetésénekbemutatdsa

Az stati

s zt

ikai

á l

l

ományi l étszám :

ebből: fizikai

szellemi

3fő
0fő

3íő

5736 eFt
0

eFt

5736 eFt

A személyi jellegű egléb kifizetések ösSzetételét a 8. számú melléklet tartalmazza.
tÍltut a besuÍmoldsi időszakban felvett jdrandóstÍgónak,folyósított előlegekének
Á vezető tisztségviselőkfetvett járandósága a bérköltségekből a vezérigazgatói munkabér, mert az igazgató
a feladatót munkaviszonyban látja el.
A vezető tisztségviselőknek adott etőlegek összege

IV/2. A vezető tisztségviselők

0

eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötezettségekről

A beszómolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be' viszont a
beszómoló, illetve a társasóg gazdasági helyzetének a megítéléseszempontjóból

jelentőséggel bírna.

IV/4. A sajáÍ tiÍke alakultÍsdnak bemutatdsa
A sajót tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A tulajdonosok ajegyzett tőket teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésérebocsátottdk
A bes2ámolási iabsZátcuan a cég íeuékenységevel knpcsolatosan csak a szül<séges eszközöket vósárolta meg, illetve a cégnél
dolgozó munkatársak kiyólasztósa is e rendezőelv alapjón történt meg.
A társasóg a környzenédelmét szolgáló tórgli eszkózökkel és veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

A Társasó.g a

20 I 7 '

2017. mdius 29.

gazdasógi évet nyereséggel terlezi zárni.

