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1 2 I 4 0 7 9 3 I 1 1 0 1 1 3
Statisztikai sz6mjele

1 3 0 9 0 9 1 2 0 7
C6giegyz6k szdma

POMAZ Vdrosfejlesztdsi 6s Vdrosrlzem. Szolg. Kft 2021.01. 01. - 2021. 12. 31.
ld6szak

Ezer HUF

Egyszer0sitett 6ves besz6mol6 MERLEGE "A" vSltozat

Sor-

rz5m

A t6tel megnevez6se EI6z6 6vlid. El6z6 6v(ek)
m6dosit6rai

Tirgy6v

a b c d a

01. A. Befektetett eszkdzdk (02.+04.+06. sor) I 7S8 0 tzt 5r0

02. I.IMMATERIALIS JAVAK 0 0 0

03. 02. sorb6l: Immateririlis javak 6rt6khelyesbit6se 0 0 0

04, II. TARGYIESZKOZoK I 758 0 121 510

05. 04. sorb6l: Tirgyi eszkiiztik 6rt6khelyesblt6se 0 0 108 991

06. M. BEFEKTETETT PENZUGYI ES ZrrOZOK 0 0 0

07. 06. sorb6l: Befeketetett p6nztgyi eszkiiziik 6rtdkhelyesb. 0 0 0

08. B. Forg6erzkiz$k (09.+10.+U.+12. sor) 884 0 11 147

09. I. KESZLETEK 0 0 t95

10. II. K6VETEL6SEK 749 0 292

11 rII. SRTEKPAPh.OK 0 0 o

12. IV. PENZESZKOZOK 135 0 8 310

13. C. Akfiv iddbeli elhntirolicok 0 0 260

14. ESZKOZOK Ossz,EsEN (01.+08.+13. sor) 2 512 0 132911

Potii-,"nel"c1'c:i
rrl.eef eitretJ.iSi 

es\aro:u'--
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a v6llalkozds vezet6je
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Keltez6s: 2022.04.30.
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1 2 8 4 0 7 9 3 I 1 1 0 1 1 3
Statisztikai sz6mjele

1 3 0 9 0 9 1 2 0 7
C6$egyz6k szdma

POMAZ Vdrosfejleszt6si 6s Vdrosrizem. Szolg. Kft 2A21.01. 01. - 2021. 12. 31.
ld6szakEgyszerfisitett 6ves besz6mol6 MERLEGE "A" valtozat

Ezer HUF

Sor-

sz6m

A t6tel megnevez6se El6z6 6v/ld. El6z6 6v(ek)
m6dosft6eai

T{rgy6v

a b c d e

15. D. Sajit tdke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 1 947 0 111 205

16. I. JEGYZETTT6KE 25 000 0 25 000

t7. I 6. sorMl: visszv6srirolt tulajdoni r6szesed6s ndv€rt6ken 0 0 0

t8. rr.IEGYZETT, DEMEG BENEM FIZETETTT6TT 1-1 0 0 0

19. M. ToKETARTALrK 0 0 0

20. rV, EREDMENYTARTALEK -t4 428 0 -23 053

21. V. LEKOTOTTTARTALEK 0 0 0

)', VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 0 108 991

23. VIT. ADoZOTT EREDMENY -8 625 0 267

24. E. C6ltartal5kok 0 0 0

25. F. Kdtelezettc6gek (26.+27.+28. cor) 603 0 142t2

26. I. HATRA SORO LT K}TELEZETTSEGEK 0 0 0

27. U. HOSSZ{' LEJARAT'I KOTELEZETTSECEK 0 0 0

28. III. ROVID LEJARATO rorsI,BzBTTsfGEK 603 0 t4 212

29- G. Passzlv id6beli elhatdrolAsok 92 0 7 500

30- foRR/isoK 6sszf snx 1f s.+24.+25.+29. sor) 2 642 0 132917
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1 2 8 4 0 7 9 3 8 1 1 0 1 1 3
Statisztikai szdmjele

1 3 0 9 0 9 1 2 0 7
C6gjegyz6k sz6ma

POMAZ Vdrosfejleszt6si 6s Vdrosfizem. Szolg. Kft 24?J..01. 01. - 2021. 12. 31.
Id6szak

Ezer HUF

Egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa
0sszk<ilts6g eljdrdssal

Sor.

rzfm

A t6tel megnevez6se El6z6 6v/ld. El6z6 6v(ek)
m6dositdsal

Tdrgy6v

a b c d €

I. Ert6kesit6r nett6 {rbev6tele 5 163 0 t5 943

IL Akdvdtt raj{t tetjesitm6nyek 6rt6ke a8t9 0 0

m. Egr6b bevStelek 585 0 u50t

III. sorb6l: visszairt 6rt6kveszt6s 0 0 0

ry. Anyrgf eUeg{ r{fordftisok 4873 0 15 952

v. Szem6lyi jelleg( rlforditlsok 5 557 0 42 432

vI. f rt6kcsiikken6sl le{rds 80 0 988

vu. Egy6b r{fordft{sok 1 033 0 793

VII. sorb6l: 6rt6kvesa6s 0 0 0

A. UznMr 60zr,nrD TEvf KENysfc rnronrf uyr -8 514 0 279

vIII. P6nziigri m{veletek bevdtelei 0 0 0

D(. Pdnziigyi m{veletek rdfordit{cal 0 0 0

B. ptNzUcyr Mff vnr,ntnx nREDMENvE wm.-x.l 0 0 0

c. ADOZAS ELOrrr EREDutry (+a.+r.) -8 614 0 279

x. Ad6ff zet6st kdtelezetts6g ll 0 l2

D. ADdzorr EREDMf Ny (+c.-x) -8 625 0 261

FCir{SrZ
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Keltez6s: 2022. A4.30.

a vdllalkoz6s vezet6je
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T6rsas6g neve: P0WfuZV{rosfejleszt6si 6s V{rosiizem. Szolg. Kfit

Sz6khelye: 1013 Pomin, Beniczky utca 35

C6gSegyz6k szima: I 3-09-091207

Ad6sz&na : 128407 93 -2-13

Kieg6szit6 melldklet a TirsasiryZL?I, 6vi beszfmol6jihoz

Fordul6nap: 2021. december 31.

Beszdmolfsi id6szak 2021.01.01 - 2021.1231

Pomin,2022 dprilis 30.

Poqi1.,*menetesi Wrr"
\rirosf eileszt6si'6s 

Virosuzt



1. A T6rsasr[g bemutatisa

Alakul{s iddpontja: A Pomhz Kft 20A2.A4.$-Er alakult. 2021. rflprilis 09-6n
tulajdonos vdltis tdrt6nt.

C6lja a virosiizemeltet6si, l6tesitm6ny-iizemeltet6si, iskolai gyermek6tkeztet6shez
kapcsol6d6 tilal6konyhnk mfikiidtet6s6nek biztositisa.

F6 tevdkenys6gi kiire: 8110 f,pitm6nyiizemeltetds

A tdrsasdg jegyzett tdk6je: 2s.000.000, - Ft

A tdrsasig tulajdonosa: Pom6z Yiros Onkorm {nyzata

A tfrsasdg feliigyeld bizottsigfnak tagiai: Mdramarosi Istvin
CzEk6 G6bor
Bir6 Anik6

A Tirsasig iigyvezetSse, k6pviselet6re 6s c6giegyzSsre : POTZTA BELA
iigyvezetd jogosult. A trflrsasig igyvezetfl megbizrfisrlnak ideje: 2021.04.0s-tdl
kezdddik.

A t{rsasfg legfdbb szerve: Taggyiit6s
A taggyiil6s a T{rsasrfig minden iigy6ben jogosult diinteni.

A trfirsasrflg dolgoz6i tekintetdben a munkfltat6i jogokat a iigyvezetd
gyakorolja.

Az aldilob felsorolt esetekben az ,, Napit6 okirat ,, szerint kell eljdrni:
A t6rsas6g szervezete
Az iigyvezetd feladata 6s hatdskdre
A Tirsasigot 6rint6 p6nziigyi rendelkez6sek
A Trirsasfg megsziin6se 6s v6gelszfrmolisa/ felsz4molfsa

A szfmviteli tiirv6nyben eldfrtakon t{lmen6, tov6bbi informfci6k
megadisdra nincs sziiksdg. A szdmviteli alapelvek 6rvdnyesit6se elegendd a
megbfzhat6 6s val6s tisszk6pnek a m6rlegben, az eredm6ny- kimutatisban
td rt6nd bemutatrlsrflhoz.

aJ^[



2. A szrlmviteli politika alkalmazdsa

Ktinywezet6s m6dja: a kett6s kiinywitel elvei 6s szabiiyai szerint vezeti.

Kiinywezet6s p6nzneme! magyar nyelven, forintban vezeti.

Beszdmol6 formija 6s tipusa: egyszeriisitett 6ves besz6mol6t k6szit. Az eredm6ny
meg6llaplt6s6nak v6lasztott m6dja: dsszkrilts6g eljaras, a besz6mol6ban a m6rleget ,,A", az

eredm6nykimutat6st is ,,A" vfultozatban 6llitotta dssze. A mdrleg 6s az eredm6nykimutatis

v6lasztott tipusa - a jogszabilyiviltozbsokon ttl - az el6zb tizleti 6vhez k6pest nem v6ltozott.

Tdrgyiddszak Jelen besz6mol6 a 2A21. janurir 01 - 2021. december 31. id6szakot
tartalmazza. a m6rleg fordul6napja202l. december 31.

M6rlegk6szit6s id6pontja: A m6rlegk6szit6s iddpontj6ig ismerttl vilt, a tirgyfvet yary az
el6z6 6veket 6rint6 gazdasiryi esem6nyek, kiiriilm6nyek hakisait a beszimol6 tartalmazza. A
m6rleg zitrlati id6pontja: 2022mircius 31.

Jelentds iisszegii hib{k Srtelmez6se: Jelent6s 6sszegtinek min6siil aziizleti 6vben felt6rt, egy
iizleti 6we vonatkoz6 hib6k hat6sa, ha a saj6t tbke viitozitsai abszolut 6rt6k6nek egyiittes
dsszege avizsgiit iizleti 6we k6szitett beszrlmo16 eredeti m6rleg f66sszeg6nek2%-Lt vagy I
mi11i6 Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben afekifi hib6k hatisa atirrgylvibeszdmol6ban nem
atfugylvi adatok kdzdtt, hanem elkiilcinltetten, el6z6 6vek m6dosit6sak6nt kertil bemutatfisra.

Nem jelent6s hiba A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befoly6sol6 hibdknak
min6stilnek a fek{rt hib6k, ha dsszevont 6s g<ingy6litett hat6suk nem haladja meg a jelent6s
ris szegti hiba el6z6ek szerinti €rtlt},ratilrirt.

Ism6telt kdznfitfitel alkalmazfsa: A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befoly6sol6,
jelent6s iisszegti hib6k feltSr6sa eset6n a feltrir6s 6v6t megel6z6 itzletr 6v beszdmolfjit az
eredeti 6s a m6dositott adatok bemutatirshval, a m6dosltasok kiemel6s6vel a tArgyfvi
besz6mol6 kdzz€t6lel6t megelSz6en ism6teltenkozz€ kell tenni. A hib6k egyes tizleti 6vekre
gyakorolt hat6s6t ebben az esetben a titrgy|vi beszimol6 kieg6szit6 mell6klet6ben kell
bemutatni.

Jelent6s t6telek

Jelent6s t6teleknek tekintjiik, azokat a t6teleket, amelyek 6rt6ke meghaladja az 5 mi11i6 Ft-t.

Kiv6teles nagysigf vagy el6fordulisrf, bev6teleko k0lts6gek, rifordit6sok

Kiv6teles nagys6gi vary eldfordul6sri bevdteleknek, kdltsdgeknek 6s r6forditrisoknak
tekintjtik, azokat a t6teleket, amelyek egyedileg vagy dsszevontan az 50 milli6 Ft-ot
meghaladja.

Alkalmazott devizafrfolyam: A kiilfbldi p6ru6rt6fue sz6l6, vagy devizaalapri eszkdzdk 6s

k6telezetts6gek - kiv6ve a forint6rt v6srirolt valut6t, devizit -, valamint bev6telek 6s

r6forditdsok forint6rt6k6nek meghatirozisa egysdgesen az MNB kdz6p rirfolyamdn tdrt6nik.

Fordul6napi deviz{s 6t6rt6kel6s: A kiilfiildi p6nz6rt5t<re s2616 eszkdz6k 6s kdtelezetts6gek a
fordul6napon kertilnek 6t6rt6kel6sre minden esetben.

frt6kcstikken6si lefrfs m6dja: Az 6venk6nt elsz6moland6 6rtdkcsdkken6s megtervezlse - az
egyedi eszk<iz varhat6 hasznilata, ebb6l ad6d6 6lettartama, fizikai 6s erkdlcsi awl6sa, az
eryeb kdriilm6nyek 6s a tewezett maradv6ny6rt6k figyelembev6tel6vel - filtalihan az eszkdz
bekertil6si (brutt6) 6rtdk6nek ari.myhban tdrt6nik. Az 6rt6kcsiikken6si leir6s elszi{rnol6sa
id6ar6nyosan (line6ris leirasi m6dszerrel) tiirt€nik.



Kis6rt6kfl eszkdziik 6rt6kcsiikken6si leirdsa: A 200 ezer Ft alatti egyedi bekeriil6si 6rt6kkel
bir6 vagyoni 6rtekfl jogok, szellemi term6kek, thrgyi eszkozdk egy tisszegti leir6s6t
alkalmazra. Ez al6l kiv6telt k6pez a LENOVO IDEAOAD-laptop 141.724,- Ft, 6s a EURO-
SOTE mini p6nztdrgep 136.220,- Ft , beszerz6se , tovfbbra is a szdmviteli tdrv6ny szerinti
6rt6kc sdkken6 si leirds t alkalmazntk.

Ert6kveszt6sek elszdmoldsa: Az 6rt6kveszt6sek elszdmoldsdnak gyakorlata szerint
6rt6kveszt6s elsz6moLisdra akkor kenil sor, ha a kdnyv szerinti 6rt6thez k6pest az egyes
t6telek eset6ben a vesztes6g-jellegti kiildnbdzet tart6s 6s jelent6s. Ert6kveszt6st nem
sz6moltunk el.

frt6t<tretyesbitdsek alkalmazisa: A t6rsas6g az 6rt6khelyesbit6s lehet6s6g6t vhlasztotta az
ingatlanok piaci 6rt6k6nek nyilvrintartasira. A c6g v6srirl6s6t kdvetrien akadt egy kis probl6ma
az ingatlan nyilv6ntart6ssal, mivel a telek nem szerepelt a kiinyvekben, valamint a sajbtt6ke a
jegyzett t6ke minimumara csdkkent. A trirv6nyes mtik6d6s helyreillitfsa 6rdik6ben a
feliigyel6 bizottsdg tagiai 6rtdkbecsl6t k6rtek fel az ingatlan val6s €rt6k6nek meghatirozitsilra.

Az 6rt(:k ktildnbdzetet azingatlanok 6rtdkhelyesbit6se 6s az 6rt6kel6si tartal6kon tartjuk
nyilvrin.

Alapftis-{tszervez6s kiilts6gei: Az alapitbs-btszervez6s kdlts6gei nem kertilnek aktiv6l6sra
az irnmateri6lis javak kdzritt.

Kis6rleti fejleszt6s aktivdl6sa: A kis6rleti fejleszt6s krilts6gei aktiv6l6srinak lehet6s6g6vel
nem kivrin 6lni.

Visirolt k6szletek 6rt6kel6se: A v6sarolt k6szletek a m6rlegben a t6nyleges bekerilesi
6rt6kben jelennek meg.

C6ltartal6k-k6pz6s: Garanci6lis 6s egy6b kdtelezetts6gekre, v6rhat6 jtiv6beni ktilts6gekre
c6ltartal6kot nem k6pez.

Ki nem emelt tStelek 6rt6kel6se: Az ellzbekben ki nem emelt m6rlegtdtelek az 6lta16nos
szabdlyok szerint kertiltek 6rt6kel6sre.

Leltirozisi szabdlyokz Az eszkdzdk 6s forr6sok lekfirazi.sa a lelt6roz6si szabhlyzat szerint
kirt6nik.

P6nzkezel6si szabdlyok A p6nzkezel6s aplnzkezellsi szabillyzat szerint tdrt6nik.

Elt6r6s a tiirv6ny el6ir6sait6l: A besz6mol6 dssze6llit6sa a sziimviteli ttirveny el6ir6sainak
megfelel6en tort6nt, a tiirv6ny el6irdsait6l val6 elt6r6sre okot ad6 kdrtilm6ny nem meriilt fel.

3. M6rleehez. eredm6nvkimutatishoz kaocsol6d6 kiee6szit6sek

Osszevont t6telek a m6rlegben: A m6rleg arab szrimmal jelzett t6telei dsszevonr{sdnak
lehet6s6g6vel a trirgy6vben nem 611.



iry t6tetet< a m6rlegben: A tfurgy€vi beszdmol6ban az el6lrt s6mrln tu1 rij m6rlegtdtelek nem
szerepelnek.

T6telek tovibbtagoldsa a m6rlegben: A m6r1eg tdtelei tovribbtagolis6nak lehettlsdg6vel a
kirsas6g a t6rgyid6s zakban nem 6lt.

T6telek elhagydsa a m6rlegben: A m6rlegben - az 6ttekinthet6sdg 6s az <isszehasonlithat6s6g
6rdek6ben - az el[lrt s6ma szerinti dsszes t6tel feltiintet6sre keriilt, fiiggetlentil att61, hogy
szerepel-e adataz adott sorban.

Itrt6kveszt6sek: A m6rlegben a befektetett p6nztigyi eszkrizdkhdz, k6szletekhez,
6rt6kpapirokhoz kapcsol6d6an nyilvintartott 6rt6kveszt6s sem az el6zb iizleti 6vben, sem a
trirgy6vben nem szerepel, ilyen cimen visszairisra nem keriilt sor.

B,1626 6vek m6dosit6sa: A kor6bbi (lezfirt) 6vekhez kapcsol6d6anatArgylvben ellen6rz6s,
dnellendrz6s jelent6snek min6stil6 hib6t nem t6rt fel, a m6rleg t6rgy6vi adatai konibbi
id6szakra vonatkoz6an korrekci6kat nem tartalmaznak.

Ossze nem hasonHthat6 adatok: A Pomaz Kft m6rleg 6ben azadatok a c6gvdsrirlast
kdvetden nem dsszehasonlithat6k az el6z6 tizleti 6v megfelel6 adatrival.

a. M6rleg jelentds t6telei I

Befektetett eszkiiziik jelentds t6telei:
Epiiletek, 6piiletr6szek
Ingatlanok 6rt6khelyesbit6se
Mtiszaki berendez6sek, g6pelg jrirmtivek

121.510 e Ft
7.327 eFt

108.991 e Ft
6.191 e Ft

ll.l47 eFt

2.642 eFt

8.310 e Ft

111.205 e Ft

25.000 e Ft
-23.053 e Ft
108.991 e Ft

Befektetett p6nziigyi eszkiiztik jelent6s t6telei, nem szerepelnek a m6rlegben.

Tart6san adott kiilcsdniik kapcsolt vfuIlalkozfusokban: A fordul6napon kapcsolt
v6llalkoz6sokban tart6san adott kcilcsiin jogcimen krivetel6s anya vagy a kdziis vezet6sti
trirsas6ggal szemben nem 6ll fenn.

Forg6eszkdztik jelentds t6telei:

Kdvetel6sek

P6nzeszkdzdk

Kdvetel6sek kapcsolt v{Ilalkozdssal szemben

A fordul6napon kapcsolt v6llalkozisokkal szemben kiivetel6s nem 6lt fenn.

Aktiv iddbeli elhatdroldsok:

Aktiv id6beli elhatirolisok jelentds t6telei :
A m6rleg aktiv iddbeli elhatriroldsok sordnak t6rgyid6szaki adata nem jelent6s.

b. Saj6t t6ke jelent6s t6telei :

Jegyzett tdke
Eredm6nytartal6k
En6kel6si tartaldk



C6ltartaI6k

C6ltartal6k jelentds t6telei:
A m6rleg trirgyiddszaki adataikdziitt Celtartal6k nem szerepel.

Ktitelezetts6gek jelentds t6telei:

Riivid lejdrafii kdtelezetts6gek 14.212 eEt
Belfoldi Myag6s aruszallit6k 7.186 e Ft
Jtivedelem elszSmolisi sz6mla 1.726 eFt

Ot 6vn6t hosszabb lej{ratrri kiitelezetts6g: A m6rlegben olyan kdtelezetts6g, amelynek a
hefal6v6 futamideje tiibb mint 6t 6v, nem szerepel.

A m6rlegben kimutatott t6rgy6vi kdtelezetts6gek kdzdtt zfulogtroggal vagy hasonl6 jogokkal
biztositott ktitelezetts6g nem szerepel.

Tartds kdtelezetts6g kapcsolt vdllalkozissal szemben: A fordul6napon kapcsolt
villalkozdsokkal szemben tart6s kdtelezettsdg nem 611 fenn.

Passziv iddbeli elhatrflrolfsok jelentds t6telei:

Passziv iddbeti elhatirolis 7.500 e Ft
PomiaVriros Onkormrinyzat k6lts6gek ellent6telez6s6re nyujtott trimogatris e1hat6rol6s6t
hrtalmazea.

4. Eredm6ny kimutatfs jelentds t6telei:

Nett6 6rbev6tel
Belfoldi alaptev6kenys6g 6rbev6tele 15.943 e Ft.

Aktivdlt saj 6t telj esftm6nyek jelentds t6telei:

Az eredm6nykimutat6s t6rgyid6szaloadataiban Aktiv6lt saj6t teljesitm6nyek 6rt6ke nem
szerepel.

Egy6b bev6telek jelent6s t6telei:
PomSz Vdros Onkormrinyzat t6mogat6sa 44.500 e Ft

Riforditisok j elentds t6telei :

Anyagjellegf rdforditisok 15.952 eFt
Szem6lyi jellegti r6forditdsok 42.432 eFt

f rt6kcsdkken6s jetentds t6telei:
Az eredm6nykimutatris Ert6kcsokkendsi leirds sor6nak tdrgyid6szaki adatanem jelentds.

Egy6b riforditdsok j elentds t6telei:
Az eredmenykimutat6s Egy6b rSforditisok sor6nak t6rgyid6szaki adata nem jelent6s.



P6nziigyi miiveletek jelentds t6telei :

Az eredm6nykimutatis Pdnziigyi bevdtelei 6s P6nziigyi r6forditSsai soranak trlrgyid6szaki
adataban t6te1 nem szerepel.

Kiv6teles nagysdgtf, vagy eldfordulisri t6telek a beszdmoldban:

Tergyl eszkdzdk 6rt6khelyesbit6se 108.991 e Ft

Ert6kel6si tafi.allk 108.991 e Ft

5. Tii6koztat6 adatok

Kapcsolt felekkel bonyoHtott iigyletek:

PomdzV6ros Onkormrinyzat, minttulajdonos r6sz&e vlgzett szolgirltatitsok, megrendel6sek
alapjdn:
Ftikasz6l6s 3.448 e Ft
T6rit6smentes szem6lysz6llit6s 3.937 e Ft
Javitis-karbantart6si munkak 4.121eFt
Kdztertilet takaritis, hullad6k szilllitirs 1.905 e Ft
J€gpiiyaiizemeltet6s 1.381 e Ft.

A PAGDI Kft kdziis vezet6sii t6rsasdgt6l ig6nybe vett szolg6ltatris 2.100 e Ft.

Y ezet6 tiszts6gvisel6k munkadijq egy6b juttat6sai

A tr{rsas6g vezetb tiszts6gviseldj6nek dijazfusa 6s egy6b juttaeisa tisszesen:3.924 eFt

Y ezet6 tiszts6gviseldk el6legei, kiilcsiinei, garanciii

A tarsas6g a vezet[ tisztsdgvisel6lq feliigyel6bizotts6g tagiai r6sz6re az .jzleti 6vben
semmifele e161eget, kiilcsiint nem nffitott, neviikben garanciirtnem v6llalt.

L6tszimadatok, b6radatok, szem6lyi j ellegfl egy6b kiflzet6sek

A tirgy6vben foglalkoztatottmunkav6llal6k 6flagos statisztikai ldtszrima 12 f6.

Kiinywizsg6lat:
PominVdros Onkormdnyzat el6fr.6sa alapjdn a tdrsasig kiinywizsg{lat kiiteles.
A bejegyzett kdnywizsgdl6: Nagy Akos, 2800 Tatab6nya, Paletta lak6park 9.fsz.l.
Regiszhfci6s sz6ma: 006005

A besz6mol6t az Egyiittmiikdd6 Bt k6szitette Rom6n Mikl6sn6 m6rlegkdpes kdnyvel6
(regisztrdci6s nyilvdntart6si sz6m: 17 3621) kdzremiikiid6s6vel.

Pombz,2022 itprilis3A.
991i1'1'*'rnertet€si
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A vezet6s nyilatkozata

a fordul6nap utini esemdnyek v6llalkoz6st 6rintd hatisair6l

(kiemelt figyelemmel a tovdbbra is fenn6ll6 COVID-19 jhwdnyhelyzetre, illetue a2022.
februrirj6ban kezd6dtitt orosz-utriln h6borura)

Tirsasdg neve: Pomrfiz Kft.

Nagy Akos

16sz6re

Ditum: 2022.04.30.

Tiszt6ban vagyunk vele, hogy a fordul6nap utrini esem6nyeknek 6s ezek beszdmol6ban
bemutatoff vagyoni-, p6nztigyi- 6s jiivedelmez6s6gi helyzehe gyakorolt hat6sainak a felm6r6se
6s 6rt6kel6se a vezet6s feladata 6s felel6ss6ge.

Felmertiik 6s 6rt6keltiik a m6rleg fordul6napj6t k6vet6en a jelen nyilatkozatunk
kiadrisSnak az id6pontjug txtb id6szakban bekdvetkezett rendkiviili helyzet hatis6t -
figyelembe v6ve az ezeel dsszefiigg6sben meghozott kormrlnyzati 6s egy6b
int6zked6seket - is, a T6rsas6g pfinntgyi- 6s vagyoni helyzeterc, valamint j6vdbeni
mtik6d6k6pess696re.

A covidl9 miatt 6rv6nyes vesz6lyhelyzefre val6 tekintettel a vezet6s6g r6sz6r6l
rendkiviili int6zked6setre nem keriilt sor.

A fentiek alapj6n 6rt6kel6siink a kdvetkez6 :

Kijelentjtik, hogy a felm6r6siink 6s 6rt6kel6siink alapjdn arra a kiivetkeztet6sre jutottunk,
hogy a beazonositott hati{sok nincsenek olyan jelent6s vagy szi{mottevden negativ hatissal

- a Tdrsas6g r6vid trivu (a m6r1eg fordul6napjdt kdvet6 12 h6napot 6tfog6 iddszalaa
vonatkoz6) penziigyi- 6s likviditrisi helyzet6re,

- az eszkdzdk mdrlegben bemutatott 6rt6kel6s6re,
- valamint a Trirsasr{g ezen id6szakon beliili itzleti mtik0d6s6re,

amelyek l6nyegesen befolydsolnfuk, vagy l6nyegesen bizonytalann6 tenn6k a Tarsas6gnak a
v6lla1koz6s folytail[srira vonatkoz6 k6pess6gdt, illetve annak a m6rlegk6szit6s iddponijaban
val6 megit6l6s6t ugyanezen id6szak tekintet6ben.

PoMAz Virosfejleszt6si e) ^ t

6sV6rostizemeltet6si Kft. \Kj ) I
2013 Pomlz, Bcn!g1!y-u..15....... ...YlM{h

Ad6szfm: 12840793-2-1, potzta B6la
iigyvezet6



A kiinywizsg6l6i szolgri.Lltadst v6gz6
neve: B6ta-Audlt Kft.
cime: l035-Budapest Mikl6s t6r 2.

AZONOSiTAST ADATLAP
r2AL7.6vi LtrI. t6rv6ny 7. g-dban eldirt feladat v6grehajt{sihoz

1. Az tiryf6l term6szetes szem6ly k6pvisetdi6nek azonosit6sa sordn rdgzitendf adatok:

Adatkezel6si nyilatkozat:

Alulirott Potilt BCla, mint a jelen azonosittisi adatlapon meghatdruzott iigfdl kepviseletdben etjdrd szemily tudomdsul veszem,

\og,' afenti adatok rdgzltisdt a pinzrnosds is u terrorizmus Jinanszfrczasa megelfizesdrdl is megakaddlyiz,isdr1t sz6t6 2017.
tvi Lru. firvAny fu toudbbiakban: Pmt.) 7. S 0 bekezdise, a szemilyazonoisrig igazol1 etlei1rzdsiiez sziilcsiges okiratok
bentutatdsdt a Pmt. 7. $ (3) bekezdise f$a el6. A szolgdltat6 a Pmt. 7. g (8) bekezdisi irteh1be, a szemClyazonissdg igazold
ellendtdse drdekdben bekdrt okiratrdl mdsolatot kcsztt a pdnnnostis is a teruorizmus Jinanszitoitisa megil1rese 6s
megalmddlyozdsa, az e tiirt'inyben meghatdrozott ktitelezettsigek megfelelf teljesithe, az ilglfALdtvildg{ttiLsi luiteleinsig telies
kiirilvdgrehajtdsa, valamint afeliigteleti tevikcnysig hatilcony eltdaisa cilj,ib6t.

csal6di 6s ut6neve Potzta

szilet6si osalAdi 6s utoneve 86la

6llampolgdrs6ga magyaf,

szuletEsi helye, ideje Budapest, 1951.12.05.

anyja sziilet6si neve M6tra Julianna

lakcime, ennek hi6ny6ban magyarorszrigi tart6zkod.isi helye 2013-Pomilz, Kurucz utca 5.

azonoslt6 olon6ny6nak tlpusa 6s szdma Szem6lyi igazolviny: 284456C8

2. Az ftgyfdl term6szetes szem6ly k6pvisel6j6nek azonosltdsa sorin rtigz{tendd adatok:

neve, rSvidltett neve Pom[z Vrirosfejlesa6si 6s V6rosiizemeltet6si Szolg6ltat6 Kft.
szdkhelydnek, kiillbldi sz6khelyii villalkoz6s eset6n magyarorsz6gi
fi6kteleprdnek cime 2013 -Pomflz. Beniczky utca 35.

f6tev6kenys6ge 8110 - 6pitm6ny iizemeltet6s

t6pviseletEre jogosultak kiizffl a szerz6d6st al6ir6k 6s kapcsolattart6k
neve 5s beosztisa Potzta B6la -igyvezetb

ha kiil6ldi szervezeti flgylElnek van k6zbeslt6si megbfuottja, akkor a
k6zbesit6si megblzottjinak az azonos{tfsdra alkalmas adatai

cigtregrzdstam4 egy6b szeryezet esetdn a lStej6tter6l sz6l 6 haliroz,al
sz6ma vagy nyilv6ntrtisi szima 13-CI9-091207

ad6sz6ma 12840793-2-13

3. A kiinywizsg{l6i szerz6d6s tartalm{ra vonatkozd rtigzitend6 adatok:

a szerzddis tipusa, tdrgya (a Kkt 3. $ (1) bek. mely pontja szerinti
ktinywizsgdl6i tevdkenys6gre sz6l a szeru6d6s) egyszerftsitett 6ves beszdmol6 ktinywizsg6lata

id6tartama 2022. mflrcius 09. - 2022. m6jus 3l.

a teljesics k6riilm6nyei megbizds

Kelt: Pomi[2,2022. mrircius 09.

ffgyf61 kepviseldje



A ktinywizsgdl6i szolgiltatist vdgz6
neve: B6ta-Audlt Kft.
cfme: 1035-Budrpes! Mlkl6s tf,r 2.

Ucyrfr, TfNyLEGEs rulAJrloNosr NyTLATKo zAT A
(a2017.6yi LIII. tiirvdny 8. $ alapjin)

(Jogi szemEly vagy jogi vem6tyiseggel nem rendelkezd szenezet tigyfGl ttilti ld 6s iria ali!)
K6rjnk, az adatokat nyomtatott bet6l&e1 adja meg!

Alulirott Potzta B6Ia,

mint a Pomdz V{rosfejleszt6sl6s Vdrostizemeltet6si Kft. ,

k6pvisel6je biintetdjogi feleldss6gem tudatiban nyiletkozom,hogy az dltalam k6pviselt jogi szem6ly, illetve jogi
szem6lyis6g n6lkiili szervezet t6nyleges tulajdonosa(i) az alfbbi szem6ly(ek)*

Csalddi 6s utondv: Potzta

Sziiletdskori csalddi 6s ut6n6v: B6la

Ailampolgirui,g: magyar

Sziilet6si helyg ideje: Budapest, 1951.12.05.

Lakcim, tad6zkod6si hely: 2013-Pomia, Kutucz rit 5.

R6szesed6s jellege, m6rt6ke: 0%

Csal6di 6s uton6v:

Sztlet6skori csal6di 6s ut6n6v:

A,llampolgrirs6g:

SzBlet6si helye, ideje:

Lalrcfurl tart6z.kodisi hely :

Mszesedds jellege, m6rt6ke: %

Csal6di 6s ut6n6v:

Sziilet6skori csalidi 6s ut6n6v:

Atbmpolgdrs6g:

Sztiletdsi helye, ideje:

Lakclm, tart6zkod6si hely:

R6szesed6s jellege, m6rt6ke:

*: Jogi szemEly eset6n a nyilatkomtat c0,gsz*iknkell al6imi, a nyilatkoz6 a jogi szem6ly.

pO I\,IAZ V6ros fej I e i z t6 si
Kelt: romla 2022. mtrcius t)e. 6rrv6";"y?umett*esi Xit.

Ad6,,"jl?i&?b'i#ifrt. A,L
k6pvisel6 al6ir6sa

Tudom{som van arr6l, hogy 5 (6t) munkanapon beliil kOteles vagyok bejelenteni a smlgfltat6nak a fenti adatok-
ban, vagy sajdt adatalmban bekdvetkezd esetleges vdltozdsokit 6s e kiitelezetts6g elmulasztfs{b6t eredd kdr engem
terhel.


