
Statisztiic.'li sz.ámjei: 23024216-6420-114-ül 

Cfgjcgyzékszám: Ol-10-046833 

BVK Holding Zrt. 

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktivál<) 

, so"z.l A tétel megnevezése 

' ' l b 

A. Befektetett eszközök (I.+H.+lll. sor) 

l. IMMATERIÁLIS JAVAK 01...07. sorok) 

l l Al_apüás-átszervezCs aktívált én ék e 
l 

\Kisérleti fe' lesztes aktivált értéke l l 

l! 3 Ya1-rvoni értekújogok 

4 Szellemi tennékek 

5 Üzleti vagy eegérték 

6 Immeteriá/is iavakra adott'e.löleg 

7 lmmateriális iavak énékbelvesbítése 

lL TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. soro kl 

l lng_atlanok és a kapcsolódó vaí!Yoni én. ·oP. 

ll l Müszaki berendezések, ~épek, ~iumüvek 

l ' 
3 ! E~:,ryéb berendezések, felszerelések, ;ámliivek 

4 Tenyész:il!atok 

5 Beruh<lzások, fel ú· í tá sok 

6 Beruház:isra adott elölegek 

7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI F.,SZKÖZÖK(l.-9. sorok) 

l l Tartós részesedés bocsolt vállalkozásban 
l 

2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

J 
i 
·E !!V é b tartós részesedés 

4 Tanósan adott köles. egyéb részesedési visz. á!ló vállalkozásban 

l 5 l EJ,>yéb tartósan adott kölcsön 

' 
6 l Tartós hitelviszonyt megtesfesitő Crtekoaoir 

'· 7 "BefektetettfJ_énzügyi eszközök énékJJefvesbitése " ll 
il 3 IBefektetett vCnzücyi eszközök értékelesi kúlönbözete 

9 lrökekonszoiidációs küionbözet 

d l F b a ato( e t- an. 

Előző év 
l Tárgyév ! 

2010.12.31. 20ll.l2.3l. 

' d í 

79 955 504 

l 155 249 í 

l 15 080 

l 
l 012 826 

;l 95 473 

31 870 ' i 

l ll 
l 68 664 058 l 

51 264 272 

!} 295 952 

420612 li 

3 649 862 

33 360 

i 
i 10 136 197 

ll ., i 96 340 

l 
26 973 

l l 
169 870 

l 

l l 
9 843 014 

~l --~----·~~~~~~~~"~'~'"~l~b~l~~~~o~k~bó~·~I------------------------------------4------------+----_29~8~4~J~O~l4c_~\ 
il_ · tírsult vállalkozitsokbó! 

Ke! t: Budapest, 20{2,!}6.07 

vállalkozás képviselője 

BVKHOLDING 
Budapesti VárosCzemeltetésl Központ 
Zsrtl<önlan Müködö Részvénytarsaség 

1052 8ud~oes~ VérosháZ U. 9-11. 
Adószám: 2302421 S.2-41 3. 

/L 



St:niszdlmi sz:imjel: 23024216-6420-l i 4-0l 

C~gjcgyzéksz:im: 01-10-046833 

BVK Hoiding Z rt. 

KONSZOLlDÁL T MÉRLEG Eszközök (aktívál<) 

1

1 Sorsz.l A tétel megpevez.ése 

" i b 

, B. Forgóeszközök l_ t+lJ.+ill.+IV .sor) 

J:. KÉSZLETEK 0.-6. sorol() 

l Anvagok 

2 Befeiezetlen te1melés es félkész tennékek 

J Növendék-,hizó- és Ci-,ryéb állatok 

4 KCszterm6kek 

5 Áruk 

l 6 Kész!etre adott előlerek 

l II. KÖVETEI.I!:SEK (1.-8. sorok) 

l l Követelések án1szá!Htásból és szol!láltatásból (vevök) 
1-

q""""'"k bpcwlt ""' nomboo 
(övetelések C!,')'éb rész. Vlsz.!évö váll szemben 

! 4 l Váltokövetelések 

5 Egyéb követelések 

6 Követelések értékelési különbözete 

7 Szánnazékos üg-yletek pozttiv ért6kelo!:si különbözete 

' ,Konszolidációból adódó(sZlimitottltársasági adó követelés 

l 
'Hi. ÉRTÉKPAPÍROK (l .-4. sorok) 

l Részesedés kapcsolt vállalkozásban 

l 2 E~-,rvéb részesedés 

J Saját részvénvek, saját üzletrészek 

4 IFomatási célú hitelviszonvt memest. Értékpapirok 

IV. PÉNZESZKÖZÖK (l.-2. sorok) 

l Pénztár, esekkek 

2 Bankbetétek 

il C. Aktív időhelí ~e!hnt:íroUisok(l,.J. 5orok) 

l l Bevételek aktiv időbeli elhatárolása 

ll z Kö!tségek.ráforditások aktiv idöbeii elhatárolasa 

J l Halaszwtt ráfOrdítások 
' l l j ESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZF.S~N 1{\.+B.+C. Sor~ l 

Kdt: Budapest, :Z012.06,ü7 

Előző év 
2010.12.31, 

o 

l 

' ' 

l 

l 
' 
l 

l 

a a o '- - an. dtkftb 

T:írgyév 
2011.12.31. 

d 
' 

33 459 721 

l 043 076 

666 i23 ! 
173 416 ll 

2 l 
23 206 ll 

' 
177 003 

2 726 

29111807 

!8 068 576 

3 592 

23 582 

11016057 ' 

' 
-

556 256 

l - l 

556 256 

2 748 58Z 

75 868 l 
2 672 714 ~ 
2 697 872 !l 
2 547685 i 

' 150 !87 ll 
l l 

116113097 ll 

(f 
\ \ 

vállalkozás képviselli.ie 

BVKHOLDING 
Budapesti Városllmmeltetésl Központ 
ZAMölilen Mükiióő Ritszvénytárnasag 

1052 Bud!l!lest. Városhilz u. !l-it 
Ad6szbm: 23024216-2-41 3. 



Statisztikai szátnjel: 23024216~6420-t 14-01 

C~gjegyzél•szám: 01-10-046833 

BVK Holding Zrt. 

KONSZOLIDÁL T MÉRLEG Források (passzívák) 

fORRÁSOK •c 

\ 
Sorsz. l A tétel meJ!neYe:eése 

" b 

li 
D. Saját :őke (l.+fl.+iiL+!V.+V.+VI.+Vli.+VIli.+!X.+X, sor) 

!. JEGYZETT TÖKE 

!j l.sorból · .l visszavás<lro!t tulajdonosi részesedés nevénéken 

l ll. .JEGYZETT, DE MÉG HE NEM FIZETETTTÖKE /-/ 

~ l in. TŐKETARTALÉK 
ll 
! 

IV. EREDMÉNVTARTAJ-É:K 

, V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

,VI. ÉRTÉKELÉSi TARTALÉK 

l 
1

1 Ertékhe!vesbités értéke! é st tarta !t!! ka 
l 

2 Valós Crtékelés é1tékelCsi tartaléka 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 

VIII. Leilnvvállaiati sa 'át tőb 'láltozás (+-! 

IX. Konszelitiáció miatti változások(+·) 

l 
-adósságkonszoiídáció kiilónbözetéböl 

• közbenső eredménv különbözetéből 

X. Kübő tagok (mós tubtidonosok) r-és.zc~edésc 

i R. C.éltartlllélwk (l .. J. soro!!\ 

ll 
l l. Céltanalék a várhatO kotelezcttsé·•ekre 

2 b. Céltartalék a \övőbeni költs&;J.ekre 

3 ,3. Egyéb céltartalék 
i 
F. Kötelezettségei• (I.+II.+!Il.sor) 

L Hátrasorolt !>lite!ezettsél!ek (I..4. sorok) 

\ 
l 1Hátrasom!t kötelezettségek kapcscit válL szemben 

l Hátrasorolt köt eeyéb. részesedési visz. lévő vlill.szemben 2 

ji j Hátrasorolt kötelezettség egyéb f!azdálkodóvai szemben 3 
' ITőke~onszoJidéctós különbö7.et leányvillalatokbó! ! 4 

Kelt: Hudlll)est, 2íl12.ű6.07 

Előzd év 
20 l 0.12.31. 

' 

' 

i 

l 

' 

' 
i 
l 
~ 

'"' -. 

! 
! 

Tilrgyév 

20Il.IZ.31. 

i d 

i 55 757 325 l 

35319000 
!l 
i! 

' l 

20 761 OOO 

48 049 

l -
l 882 274 i 

' !' 

' 
i 

t 50 978 

l 282 490 

982614 

276 376 ' 
l 23 OOO l 

45 657 478 l 
12 634 095 

i 

l 

l \2?34095 

!lVK HOLDING 
Budapesti varroUzeme!ta~l Kö~t 
Zértkörűen Működó Részvenytársasag 

1052 8udaPBS~ Vérosház u. 9--11. 
Adószám: 23024216-2-41 3. 



Sors z. 

' 

l 

2 

3 

l 4 

' 5 

i 6 

l ) 

8 

l 

l 
) -
] 

' 

' 4 

5 

6 

7 

i 8 

9 

10 

ll 

l 

l 

J 

Statisztikai szri.mjel: 23024216~6420·114·01 

Cégjegyzékszám: 01·10·046833 

!lVK Holding Zrt. 

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források (passzivák) 

l 

A tétel rne)!nevezése 

b 

!n. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(l.-8. sorok) 

HosszU le!áratra kapott kölcsönök 

l Átv<iltoztatható kötvények 

l Tartozások kötvénvkibocsátasból 

Beruházási és fe;lesztési hitelek 

Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

Tartós kötelezettsegek kapcsolt válL szemben 

Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. va!l. szemben 

i Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

lm. RÖVID LE.JÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (l.- IL sorok) 

Rövid leiáratU kölcsönök 

! -ebből az átváltoztatható kötvénvek 

l 
! Rövid lejáratú hitelek 
l 
lvevőktöl kapott elöleg 

!Kötelezettségek áruszállításból és szolu<iltatásból { szállltók) 

Villtótartozások 

Rövid lei:iratú köt. kapcsolt váll. szemben 

i Rövid lei3ratú köt. ewéb rész. VJSZonvban lévő vili! szemben 

! ~gy é b rövid lejáratú kötelezettségek 

Kötelezettségek értékelési különbözete 

lszammzekos ü~letek negativ értékelési különbözete 

,Konszoiidálásból adódó(számltotl) társastii,>i adó tartozás 

G. Passziv időbeli elhatáro!ásol• (l.-3. Súi'űk} 

.Bevételek passziv időbeli elhatárolása 

IKóltsoi:gek.ráforditilsok passziv 1döbeli elhatárolása 
i 
l Halasztott bevételek 

~FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D.+E..+F.+G.) 

Kelt; Budapest, 20!2.06.07 

l l 
Elözö év 

2010.12.31. 

4 ! 

l 
l l l 

l 

l 

! i ! 

i 

i l 

i l 
l 

i 
l ! 
l i 

i 
' 

! 

l 
i l 
l l 

! 

i 
l 

aaato k F l c l·)an 

l Tárgyév 
2011.12.31. l 

d 1 

4 112 571 l 
il 
l 

ll 
311 239 

! 
86 663 

' 

3 714 670 

29 110 806 

i 

7 526 052 

613840 l 
l 

8 347 594 l 
17 392 

,l l 419 

l 546 866 l 

11057643 

l 

l' !l 
ll 907 926 ll 

3 844 !90 ll 
'l 381 857 

il 7 681879 

j 
116 113 097 l 

vállallwzás képviselője 

8\IK HOLDING 
Budapesti Városilzllmeltetésl Központ 
Zártkönlen MOklidó Részvénylilrsaság 

1052 Budapes\ VarosMzu. 9-11. 
Adószilm: 23024216-2-41 3. 



i 
Sorsz. 

' 
Ol 

02 

l .03 i 
04 

-~ 
l 05 
' 

06 

07 

08 

09 

lO 

ll 

l 2 

l 
ji 

i 

Statisztikai számjel: 13024216-6420-1 !4-01 

C égj egyzéksz~\m: ü I-l 0-046833 

BVK Holding Zrt. 

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKlMUT AT ÁS 

A tCtel megnevezése 

b 

Belföldi d:rtékesites nettó árbevétele 

Export értékesítés nettó árbevétele 

I. Értékesítés nettó árbevétele (.01.+.02) 

Sa· át tennelésű készletek á!lománvv3!tozása 

Saját e!őállitású eszközök aktivált értéke 

II. Aktivll.it saját teliesitmé_~y_ek értél•e (.03.+.04.\ 

llL Egyéb hevételek 
l 
l Ebből: vísszaírt értékvesztés 

IAdósságkonsz. miatt keletkező-ereciménvt növelö-konsz.különb. 

Anvagj(ö!tség 
l i Igénybe vett szolgá.1tatások értéke 

Egyéb szolgilltatások é1téke 

Eladott áruk beszerzési énéke 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

IV. Anva2.ie!le!!Ü r.ífordltások (05,+06,+07.+08.+.09) 

Bérköltség 

Szemé!vi "ellegű egyéb kilizetések 

Bériárulékok 

V. Személvi .iellegü ráfordítások 

VI. Értékcsökkenés! leirás 

VII. E!!Yéb ráfordítások 

Ebből: érté1{Vt.'Sztés 

IAdóssá~onsz. miatt keletkezó-eredményt csökkentö-konsz,kDiönb. 

lA. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
i o.+ ll.+ !ll.· lV.- V.- VI.- VII.) 

Kelt: .Buda~est, 2012.06.07 

Cégjegyzéla;zám: 01-10-041396 

a ato <e - "'' d Ft b 

l i 
Előző év 2010. Tárgyriv ZOli. il 

l il ' ' l d 

l 69641192 

i l 20 551 

69 661743 

l j. I O 085 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
i 
l 
l 

l 
i 

l 713 253 
l 

703 168 

9 !2.5 105 l 

l 241 849 l 
i 

37 483 545 i 
8 274 09\ 

507 564 

4 195 123 

310 568 

50 770 891 

' l 
9 065 !43 

1 748 560 

2 750 872 

l3 564 575 

6 681 392 

5 010 228 

l i 
l 
l 3 462 930 l 

vá.lhdl(ozas képvisdője 

8VK HOLDING 
Budapes~ Vám;ilzBmeltetésl Központ 
Zártkónlen MOködó RBszvénytársaság 

1052 Budapes\ Vérosház u. 9-11. 
Adószam: 23024216-2-41 3. 

l;:_ 



~ Sorsz. 

" 
lllJ/o 

l31b 

!l 14 

l 15 

Statisztikai sz:imjel: 23024216~{)420-114-01 

Cégjcgyzék.<;zám: 01-i0-046833 

BVK Holding Zrt. 

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 

A tétel me~nevezése 

b 

Kapott osztalék társult v<lllalkozástól 

l Kanott osztalék egyéb részesedési viszon 1ba lévő viil!alkozástól 

[R eszesedések értékesitésének irrfolvamnveresé~e 
Ebből: kaocsolt vállalkozástól k~pott 

Befektetett pénzügy! eszközök kamat:u. árfolvamnveresége 

,Ebből: kapcsol! viil!alkozástól kapolt 

16 \Ep;yeb kapott ('.irá) karnatok és kamatietlewl bevételek 

l Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

17 Pénzüt,ryi müveletek egyéb bevételel 

IEbb6!: 6rtékelési kü!önbözet 

i vm. Pénzfl!!Vi müveietek bevételei (13,+!4.+15.+16.+!7.) 

i ! 8 Befektetett oénzügyi eszközök árfolvamvesztes6ge 

l Ebbő!: kaocso!t vill!alkozásnak adott 

' 
!9 Fizetendő kamatok és kamat;el!egü rúforditilsok 

Ebből: kapcsolt v:lilalkozásnak adott 

20 Részesedések, értékpaplrok, bankbetétek értékvesztése 

2I l PénZúgyi műveletek egyéb nífordításai 
l 
i Ebbő!: értékelési különbözet 

l IX. Pénzüi!Vi tnűveletek nl.fordításai (18,+!9.+20.+21.) 

B. PÉNZÜGYI MÚVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX.) 

í C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMENY (+A.+B.) 

l 
X. Rend!Jvüli bevételei> 

' l XL Rendkívüli ráfordítások 

i. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY {XL-XII.) 

l E. ADÓZÁS ELŐTil EREDMÉNY f+C+D.) 

ll lx n. Adófizetési kötelezcttsée 

l l 
iKonszo!id:í!:l.sbói adódóisz.:im!tort)t:ínJasá~i adókű111B1bözet (+-) 

l iF. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XH.) 

~ l 
22 Jóv~hacyort osztalél 

l1 

li G. MÉRLEG SZEHINTI EREDMÉNY (+F.18.-19.) 

Kelt: Budapest, 2012.06.07 

Előző év 20 l O. 

c 

l 
' l 

' 

i 
i 

l 

l 

l 

! 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
i 
' 

i 

l 

! 

l 

l 

l 

l 
L 
l 
l 

' ! 

adatok eft-ban 

Tá~yév 2011. l 

d 

6 I !3 815 l 

l04 OOO 

l 

269 
l 

422 00\ 

12 

306 265 ! 
l 

6 946 350 

607 l 
ll 

323 397 il 
l 

462 592 

783 666 

J 

l 570 262 

5 376 088 ll 

8 839 Ot 8 ! 
17 149 

ll 
' 

33 907 ll 
16 758 

l 
3 822 260 ! 

308 701 ! 
l 

8 513 559 

7 631225 
!! 

882 274 

7 \ I .------._' 
~·, 

' \ 

válla!kozas képviselője 

BVKHOLDING 
Budapesti Vároollzomei!Jltésl Kllzpont 
Zár11<ónlen MOködó Részvénytá~asá{j 

1052 BUdapest, Városház u. g..11. 
Adószámi 23024218-2-41 3. 



BVK Holding Zrt. 
A 20 ll. december 31 ~i konszolidált éves beszámoló kiegészít() melléklete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

L Áltahhnos rész 

l. A Társaság bemutatása 

A Társaság teljes neve: 

A Társaság székhelye: 

A Társaság telephelyei, ílóktelepei 

A Társaság honlapjának címe 

A jegyzett töke összege: 

A cég cégjegyzékszáma: 

A cég statisztikai számjele: 

Müködési formája 

Alanítás és bejegyzés 

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zártkörűerr Mííködő Részvénytársaság 

l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-11. 

www.bvkholding.hu 

35.319.000.000 Ft 

01-10-046833 

23024216-6420-114-01 

részvénytársaság 

A Társaságo t a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 20 l O. november 17-én jegyezte be Cg.O l-l 0-046833 
számon. 

A Társaság egyedüli részvényese az Alapító: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház 
utca 9-ll.) 

A cég tevékenvsége: 

A cég fó tevékenységi köre vagyonkezelés (TEÁOR08:6420). 

A Társaság célja, hogy a hozzá rendelt, városüzemeltetési szempontból meghatározó, jellemzően 
közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok működését szakmai szempontból Budapest Főváros 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonosi érdekeit tükröző irányításával 
hatékonyabbá tegye, és az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa. 

Társaság feladata, hogy a tulajdonosi érdekeknek megfe!elően irányitsa és ellenőrizze ezen gazdasági 
: c>rsaságokat, optimálissá tegye a váílalatcsopoiiként történő mííködés kialakítását, érvényesítse a csoport 
:1agyságából adódó piaci előnyöket, és javítsa a gazdasági társaságok működésének hatékonyságát. 

Budapest Föváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében a Társaságnak, mint a gazdasági társaságok 
irányítására létrehozott társaságnak az általa irányított gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatási 
feladatokra, a közös stratégiai együttműködés kialakítása, közszolgáltatási menedzsment-szolgáltatás, 
koordinációs, üzletvezetési-, szervezési-, és ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében a közbeszerzésekről 
szóló 200 3. évi CX.,XIX. törvény 29. § (2) h) pon1ján alapuló kizárólagos jogot biztosított. 

A kizárólagos jog kiterjed a közös üzleti stratégia kialakítása és működtetése, a komplex humán erőforrás 
koncepció kidolgozása és megvaiósítása, a közös teljesítménymérési rendszer megteremtése, a közös 
pénzügypolitika, cash-pool, és a kontrolling rendszer működtetése és közös arculat kialakítása és mííködtetése, 
a forrásallokáció, valamint a beszerzések optimalizálása és kialakítása érdekében és az irányító 
tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítésére megkötendő szerződések kizárólagos 
teljesítésére. 
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BVK Holding Zrt. 
A. 20 Il. december J l~i km~~zolidált éve::, beszámoló kiegészitö melléklete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

Telephelvek 

A Társaság telephellyel nem rendelkezile 

Könvvvezetés. könyvvizsgálat 

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséérr, a beszámoló elkészítéséért 
felelős személy: Kovács Attila (21 00 Gödöllő, Mátyás király u. 50.; reg. sz.: !60 127) 

A Társaság könyvvizsgálójának adatai: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (!148 Budapest, Fogarasi út 58. 
nysz:000062), a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Dr. Szebellédi István (1148 Budapest, 
Fogarasi út 58., bjsz: 002431). A könyvvizsgáló 201 i. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló 
könyvvi7.sgalatáért 4.225 .OOO,- Ft díjazásban részesült A könyvvizsgálói tevékenységen kívül más 
szolgáltatásért díjazásban nem részesült 

2. A Társaság vezető tisztségviselői. az Igazgatóság, Felügyelőbizottság la!!iai 

A Társaság képviseletét az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság többi tagja 
együttesen gyakorolják. 

Az Igazgatóság tagjai: 

Fodor Isiván (elnök) 

dr. Bán Tamás (vezérigazgató) 

dr, Bienerth Gusztáv 

dr. Pap Géza 

Váczi Árpád 

1039 Budapest, Vörösmarty u. 6. 

1192 Budapest, Bercsényi u. 65. l/ A, 

1125 Budapest, Virányos u. 38/b, 

2040 Budaörs, Boglárka út 26. 

212 0 Dunakeszi, Pihenő köz 6, 

A konszolidált éves beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés aláírására dr. Bán Tamás jogosult. 

A Fel Ü'!';elő Bizottság tagi ai 20 l L december 31-én: 

dr. Kovács Árpád (elnök) 1037 Budapest, Torony u. 25. 

_·\Iexa György 1172 Budapest, Jászivány u. 29. 

,~éri András l 0 52 Budapest, Párizsi u. 6/b, 

"" mérleg fordulónapját követően a Felügyelő Bizottság elnöke összeférhetetlenség miatt a tagságáról 
lemondott A Társaság legtübb szerve 2012. május 30-án a Felügyelő Bizottság létszámát öt főre növelve új 
tagokat választott. 

3. A lwnszolidációs s7.ámviteli politika főbb elemeinek ismertetése 

A konszolidációs számviteli politika - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (számviteli törvény) 
megfogalmazott alapelvekre és értékelési előírásokra épülve - a számviteli törvény előírásainak 

végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a BVK HOLDING Zrt. adottságának 
leginkább megfelelő rendszer kialakítását alapazza meg. 
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BVK Holding Zrt. 
A 2011. december 31-i konszolidált éves beszámoló kiegészítő me!léklete 

Minden adat ezer ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp je::.:lb:_::l_:_ve::__ ________ _ 

A konszolidációba történő bevonás mérleg-fordulónappal történik, az első konszolidációba történő bevonás 
időpontja 20 ll. december 31. 

A konszolidált mérleg struktúrája megegyezik a BVK HOLDING Zrt. által készített egyedi éves beszámoló 
mérlegének tagolásával, a számviteli törvény 6. sz. mellékletének l. pontjában szerepi ő kiegészítésekkeL 

A konszolidált eredménykimutatás struktúrája megegyezik a BVK HOLDING Zrt. által készített egyedi éves 
beszámoló eredménykimutatásának tagolásával, a számviteli törvény 6. sz. mellékletének II. pontjában 
szereplö kiegészítésekkeL 

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló fordulónapja megegyezik a BVK HOLDING Zrt. egyedi éves 
beszámolójának fordulónapj ával, azaz december 31. 

A konszolidációt készítő és a konszolidációba bevonásra kerülő vállalkozások mindegyikének üzleti éve 
megegyezik a BVK HOLDING Zrt. üzleti évének idötartamával, a naptári évvel, így a konszolidált éves 
beszámolóval lefedett időtartam január l -december 31-e közötti időtartam. 

A teljes körű bevonás során az e módszerrel bevonásra kerülő vállalkozások konszolidációra előkészített 
egyedi éves beszámolói mérlegének és eredménykimutatásának adatai összevonásra kerülnek az a BVK 
HOLDIN Q Zrt. konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolója mérlegének és eredménykimutatásának 
megfelelő adataivai, majd az összevonás során keletkezett halmozódások kiszűrésre kerülnek. 

A teljes körü bevonásra leányvállalatok esetében az adatok - tulajdoni hányadtól fliggetlen - teljes 
összevonásával, míg közös vezetésű vállalkozások esetében az adatok tulajdoni hányad arányában történő 
összevonásával kerűl sor. 

A részesedésértékelés módszerrel történő bevonás esetén a konszolidációba e módszerrei bevont 
vállalkozások egyedi éves beszámolói mérlegének és eredménykimutatásának adatai nem kerűlnek 

összevonásra a BVK HOLDING Zn. megfelelő adataivaL 

A módszer végrehajtása során az e módszerrel bevont vállalkozásban lévő részesedés könyv szerinti értékét 
kell a számviteli törJény által előírt korrekciós tételek figyelembevételével módosítani. 

Könyv szerinti értéken történő bevonás esetén az e módszerrel bevont vállalkozásban lévő részesedést már 
újraértékelni scm lehet, hanem azt a kanszolidáciába teljes körűerr bevont befektető vállalkozás egyedi éves 
beszámolója mérlegében szereplő könyv szerinti értéken kell kimutatni a konszolidált éves beszámoló 
mériegében is. 

A BVK HOLDING Zrt. leányvállalatait és közös vezetésű vállalkozásait általános szabályok szerint a 
konszolidációba teljes körűerr bevonja. Az alábbi feltételek teljesülése esetén a leányvállalat a teUes körű 
~Jevonás alól mentesüL 

:Vlentesül a teljes körű konszolidációba történő bevonás alól az a leányvállalat, amelyben a BVK HOLDING 
út. közvetlenül vag'; közvetetten olyan részesedéssei rendelkezik, amely kizárólag továbbértékesítési céllal 
1;:erült be::;zerzésrc, és az a forgóeszközök között kerül kirnutatásra. 

A befektetések tartósság szerintí minősítésére vonatkozó szabályok tekintetében a BVK HOLDING Zrt. 
Számviteli Politikája az irányadó. 

Mentesül a teljes köríi konszoiidációba történő bevonás alól az a leányvállalat, amelyben a BVK HOLDING 
Zrt. közvetlen ül vagy közvetetten olyan részesedéssci rendelkezik, amelyhez részesedéshez kapcsolódó jogok 
gyakorlását lényeges és tartós jogi korlátozások, vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák. 

Ilyen korlátozás lehet például, de nem kizárólag, ha az adott vállalkozás felszámolás, vagy végelszámolás alatt 
áll, továbbá ha a tulajdonosi jogok gyakorlását törvényi vagy más jogszabályi szabályozások korlátozzák. 

Tartósnak minősül a korlátozás, ha a korlátozás időtartama egy adott üzleti évben a három hónapot 
meghaladja. 

Nem kerill bevonásra a teljes körű kanszolidáciába a leányvállalat, ha a konszolidált éves beszámoló a 
leányvállalat bevonása nélkül is megbízható és valós képet ad a BVK HOLDING Zrt. és a konszolidációba 
teljes körüen bevont leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. 
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BVK Holding Zrt. 
i\. 20 11.-december 31-i konszolidált éves be~zámoló kiegészítő melléklete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő. amennyiben nincs másképp jelölve 

A íe<inyváHalat a konszolidációba történő teljes körű bevonás alól akkor mentesühető, ha 

a leányvállalat tárgyév december 3!-i jegyzett tökéjének forintban kifejezett összege nem éri el az 20 

millió forintot, és 
a leányvállalat tárgyév december 31-i mérlegfőösszegének forintban kifejezert összege nem éri el az 

50 millió forintot, és 

a leányvállalat tárgyévi nettó árbevétele forintban kifejezett összege nem éri e laz l 00 millió forintot. 

Nem kerül teljes körűen bevonásra az a leányvállalat, amely a konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez 
szükséges adatokat csak aránytalanul magas költségek me !lett és késedelmesen tudja szolgáltami. 

l!yen jogcímen mentesítés csak a konszoiidációba történő bevonása első évében adható, például ha a 
konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez a szükséges adatszolgáltatást a leányvállalat még nem tudta 
kialakítani. 

Nem kerül teljes körűen bevonásra az a leányvállalat, amely a konszolidált éves beszámoló 
mérlegfordu!ónapján előtársaságként működik. 

A konszolidált éves beszámoló mérlegébe kerülő eszközöket és forrásokat a BVK HOLDING Zrt. éves 
beszámolójának mérlegében alkalmazható előírások szarint egységesen kell értékelni. Belfóldi székhelyű 
Ieimyvállalatok esetében a BVK HOLDING Zrt. nem végzi el az egységes értékelést abban az esetben, ha 

mind a BVK HOLDil'iG Zrt. mind a teljes körűen bevont leányvállalat rendelkezik az adott eszköz-, 

vagy forrástétellel és az értékelési módszer ugyan nem egyezik meg, de a leányvállalat által 

alkalmazott módszer megfelel a számviteli törvény előírásainak. 

az adott eszköz-, vagy forrástétellel a BVK HOLDil'IG Zrt. nem rendelkezik, azonban a leányvállalat 

által alkalmazott értékelési módszer a számviteli törvény előírásainak megfelel. 

a leányvállalat által alkalmazott értékelési módszert külön kormányrendeletben foglaltak írják el ö. 
az egységes értékelés megvalósításának eredménye a vállalatcsoport vagyoni, pénzüg<;i és jövedelmi 

szempontjából nem jelentős, azaz nem éri el az 50 millió forintot. 

Az adósságkonszolidáció végrehajtása során egymással szemben el kell hagyni a konszolidációba teljes 
körűerr bevont vállalkozások egymás közötti ügyleteiből származó, kölcsönösen fennálló követeléseit és 
kötelezettségeit, céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat 

Az adósságkonszolidáció alól mentesíthetöség csak akkor adható, ha az adósságkonszolidáció során 
e1hagyandó tételek összege a megbízható és valós összkép szempomjából nem jelentős, azaz nern haladja meg 
o i 00.000.- Ft-ot 

közbenső eredmények kiszűrése a vállalatcsoport-szintű mérleg eszközoldalán, valamint az 
;tedménykimutatásban megjelenő egyes halmozádások kiszűrését szolgálja. A kiszűrés kiterjed minden olyan 
ec;köztételre, amely valamely a konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozástól származik, és a 
:~onszolidá!t éves beszámoló fordulónapján valamely rnás, a konszolidációra előkészített egyedi éves 
besztimolójában, s ezen keresztül a konszolidált éves beszámoló mérlegében eszközként kimutatásra került. 

l'\fem kell végrehajtani a közbens6 eredmény kiszűrését akkor, ha a kiszűrendő közbenső eredményele a 
megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek, azaz ha az adott leányvállalat mérlegében a más 
teljes körűen bevont vállalkozásoktól tárgyévben bármilyen módon megszerzett eszközök könyv szerimi 
értéke nem éri el ugyanezen leányvállalat mérlegében kimutatott összes eszközérték 5%-át. 

Tekintettel arra, hogy a 201l-es üzleti év a vállalatcsoport létrejöttének időpontja, így a konszolidált éves 
beszámoló előző évre vonatkozó adatokat illetve a számviteli törvény szerinti eash-flow kimutatás! nem 
tanalmaz. 
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BVK Holding Zrt. 
A 20 J J. december 3 J -i konszolidált éves beszámoló kiegészítő melléldete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

4. A váHaiatcsonort hemutatása 

4. l Teljes körűen bevont vállalkozások 

Leányvállalat neve: Budapest Gyógyfiirdői és Hévizei Zrt. 

Leányvállalat székhelye: 1138 Budapest, Népfúrdö u. 38-40. 

Jegyzett tőke 

T őketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tőke 

Részesedés mértéke 

Leányvállalat neve: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
Leányvállalat székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16. 

2011. 12. 31. 

4.434.000 

10.394.101 

- 1.276.01 o 
o 
o 

47.081 

13.599.172 

100% 

-----------------------
2011. 12. 31. 

--------------------------
Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tőke 

Részesedés mértéke 

Leányvállalat neve: FŐT Á V Budapesti T:ivhőszoigáitató Z rt. 

1.059.7000 

995.209 

412.962 

227.000 

o 
536.908 

3.231.779 

100% 

Leányvállalat székhelye: 1116 Budapest, Kalolaszeg t:::L_:3:_l:..:· _________ _ 

Jegyzett tőke 

T őketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tőke 

2011. 12. 31. 

28.359.900 

4.525.882 

5.542.476 

o 
o 
o 

38.428.258 

Részesedés mértéke l 00 % 

A FÖTA V Zrt. 20 ll. évi adózott eredménye l. 716.306 ezer Ft, amely kiegészül t 1.283.694 ezer Ft 
eredménytartalékkal, így a társaság 3.000.000 ezer Ft osztalékfizetését követően alakult ki a tárgyévi mérleg 
szerinti eredmény. 
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BVK Ho i ding :Zrt 
A 20 .ll. decernber 31-i konszoiidált éves beszámoló kiegészítő mellékJete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

Leányvállalat neve: FŐKÉTÜ SZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 

Leányvállalat székhelye: l 067 Budapest, Eötvös u. 21. 

Jegyzett tőke 

T őketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tanalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tőke 

*2011. 12. 31. 

229.090 

45.200 

205.135 

15.000 

o 
77.994 

572.419 

Részesedés mértéke l 00 % 

A FÖKÉTÜSZ Kft. a konszolidált éves beszámoló készítésének időpontjában a társaság legfőbb szerve által 
elfogadott éves beszámolóval nem rendelkezik, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés a tulajdonosi döntés 
meghozatala céljából készült, közzélételre nem alkalmas. 

Leányvállalat neve: FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 

Leányvállalat széld1elye: l 073 Budapest, Dob u. 90 

zon. 12. 31. 
-~-------

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Sa,iát tőke 

Részesedés mértéke 

968.500 

664.641 

35.566 

o 
o 

303 

1.669.010 

100% 

L~tányvállalat neve: Fővárosi TeJepiHéstisztasági és I(örnyezetvédeimn J(ft. 

i~e''myvállalat széld;elye: 1186 Budapest, Ipacst:, LL 19. 

Jegyzett tőke 

T őketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötölt tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tői<e 

Részesedés mértéke 
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21lH. 12. 31. 

242.850 

44!.812 

- !30.731 

2.657 

o 
2.354 

558.942 

100% 



BVK Holding Zrt. 
A. 2011. december 31-i konszolidált éves beszámoló kiegészítő rnelléklete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

4.2 További teljes körűen bevont vállalkozások 

BT! Nemeskő és Építőipari Kft. 

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi 
Szaigáitató Zrt. 

Főtáv-Komfort Épületenergeiikai Szolgáltató 
és F ővállalkozó Kft. 

Csepeli Hőszolgáltató Kft. 

iMMO DUS Ingatlanhasznosítási Zrt. 

FŐKERT Mérnök Iroda Kft. 

Tahi Faiskola Kft. 

Virágértékesítő Kft. 

1108. Budapest, Kozma utca 3-5. 

1034 Budapest, Szölő u. 38-40. 

1116 Budapest, Kalolaszeg u. 31. 

1116 Budapest, Kalolaszeg u. 31. 

1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. 

l 073 Budapest, Dob u. 90. 

2022 Tahitótfalu Tahi-Nagykert 0292. 
hrsz. 

ll 34 Budapest, Lehel u. 4/a. 

4.3 Részesedésértékelés módszerével bevont vállalkozás 

Leányvállalat neve: BKSZT Budapesti Szeunyvíztisztítási Kft. 
Leányvállalat székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. 

Jegyzett töke 

Töketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Méríeg szerinti eredmény 

Saját töke 

Részesedés mértéke 

2011. 12. 31. 

50.000 

o 
44.406 

o 
o 
o 

94.406 

49,8% 

.BKSZT Kft. fennmaradó üzletrészeinek tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata . 

o l-09-723 604 

o 1-10-044425 

01-09-687450 

01-09-886030 

01-10-043711 

o 1-09-566172 

13-09-073344 

o l-09-063775 

. ~részesedés BVK HOLDING Zrt. könyveiben kimutatott értéke 65.068 ezer Ft, így a részesedés könyv 
ezerinti értéke és a BKSZT Kft. saját tőkéjéből a részesedésre jutó összeg különbözete 18.054 ezer Ft. 

4.4 A kanszolidáciába történő bevonás alól a jogok korlátozott gyakorlása miatt mentesített 
vállalkozások 

Déli Kút Ásványvíz Ki termelő Kft 

HUN GARO-TERMÁL Magyar 
Termálegészségügyi Nonprotit Kft ("f.a.") 

Tedeum Kft. ("v.a.") 

Budapesti Energiaügynökség Kft. ("v.a.") 

l 038 Budapest, Kázmér u. 7. 

1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. 

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
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4.5 A konszolidációba történő bevonás alól a lényegesség elvemiatt mentesített vállalkozások 

Malomtó Török Fürdő Projekt Beruházó Kft 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. 

Belvárosi Temető Udvar Kft. 1086 Budapest, Fiumei út 16. 

4.6 A konszolidációba könyv szerinti módszerrel bevont vállalkozások 

Rác Si kl ó Kft. 

Széchenyi Étterem Kft. 

YBL Tervező Kft. 

l O 13 Budapest, Attila út 39. 

1146 Budapest, .Állatkerti út 9-ll. 

l 0 52 Budapest, Bécsi u .l. 

o 1-09-375285 

01-09-563136 

o 1-09-862724 

01-09-465959 

o 1-09-461253 

4.7 A mérleg fordulónapján a Cégbíróságon be nem jegyzett, de a BVK HOLDrNG Zrt. tulajdonában 
lévő vállalkozás 

Neve: Fővárosi Közteriilet-Fenntartó Zr!. 
Székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7. 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

Saját tőke 

2011. 11. 31. 

15.439.400 

14.761.672 

2.936.096 

821.438 

o 
o 

33.958.606 

Részesedés mértéke a bejegyzést követően l 00,0 % 

Az FKF Zrt. 2011. évi adózott eredménye 2.337.757 ezer Ft, amely kiegészül! 4.032.243 ezer Ft 
eredménytartalékkal, így a társaság 6.370.000 ezer Ft osztalékfizetését követően alakult ki a tárgyévi mérleg 
szerinti eredmény. 

':: fKF Zrt.-vel kapcsolatos további tájékoztatás a Ill./6 fejezetben található. 

A konszolidációba te ü es körűen bevont vállalkozások 20 l l. december 31-i fordulónapra vonatkozó adatait az 
l. számú me l léklet tartalmazza. 
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H. A konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó klegészítések 

l. A beszámoló összeállításánál alkalmazott mérlegértékelési eljárások 

A konszolidált éves beszámoló mérlegébe és eredménykimutatásába kerülő adatok a BVK HOLDING Zrt. 
számviteli politikájában meghatározott értékelési elvek alapján kerültek meghatározásra. 

Ez alól kivételt a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szaigáitató Zrt. által az értékvesztés elszámolása 
tekintetében alkalmazott értékelés képez, akire tevékenysége alapján speciális szabály alkalmazását eiőíró 
kormányrendelet vonatkozik. 

Nem került egységesítésre továbbá a kis értékű tárgyi eszközök elszámolására vonatkozó egységes értékelési 
szabály, tekintettel arra, hogy a konszolidált éves beszámoló tekintetében ennek elhagyása a megbízható és 
valós összképe! nem befolyásolta. 

A DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szaigáitató Zrt. mérlegének és eredménykimutatásának olyan szerkezeti 
átrendezésére került sor, hogy az összevonás megtörténhessen. 

2. Tőkekonszolídáció 

A tőkekonszoiidációs részfeladat végrehajtása során kiszűrésre került a teljes körűen bevont vállalkozásban 
lévő, a BVK HOLDING Zrt.-t közvetlenül vagy közvetetten megillető részesedések könyv szerinti értéke a 
teljes körűerr bevont vállalkozás saját tőkéjéből a BVK HOLDING Zrt.-t tulajdoni hányada alapján megillető 
összeggel szemben. 

Arnennyiben az előző két összeg egymással nem egyezett meg, a különbözetet, mint tőkekonszolidációs 
különbözet a konszolidált éves beszámoló mérlegének eszköz vagy forrás oldalán került beál!ításra. 
Elkülönítetten került bemutatásra továbbá a saját tökén belül a külső tulajdonosokat tulajdoni hányaduk 
alapján megillető összegek. 

Az első bevonás során a tőkekonszolidáció a konszolidált éves beszámoló fordulónapját megelőző év 
fordulónapjának ( fordulónapi érték) értékviszonyai szerint meghatározott könyv szerinti módszerrel történt. 

A VIRÁGERT Kft. könyveiben 68.717 ezer Ft értékben l 0,5% visszavásárolt saját üzletrészt tart nyilván. A 
tőkelconszolidáció során az üzletrész a Kft. saját tökéjén belül az eredménytartalékkal szemben került 
klvezetésre. 

,.:"_ tőkekonszolidáció hatása: 

Megnevezés Összeg (ezer Ft) l 
"7 730 !45 l d' k l eszese ese. - ) l 

Aktív tőkekonszolidációs különbözet 9.843.014 
i Eszközök változása - 47.387.131 

Jegyzett tőke - 36.771.300 
Töketartalék -l 7.581.301 l 
Eredménytartalék -5.987.9241 
Lekötött tartalék - 331.679 
Külsö tagok részesedése 150.978 

l Passzív tőkekonszolidációs különbözet 12.634.095 

Források változása l -47.887.131 i 
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3. Adóss;h•konszolidálás 

Az adósságkonszolidáció végrehajtása során egymással szemben kiszűrésre került a konszolidációba teljes 
körűen bevont vállalkozások egymás közölti ügyleteiből származó, kölcsönösen fennálló követeiései és 
kötelezettségei, céltartalékok és az időbeli elhatárolásole 

Az adóssagkonszolidáció alól mentesítés csak abban az esetben történt, ha az adósságkonszolidáció során 
elhagyandó tételek összege a megbízható és valós összkép szempontjából nem volt jelentős. 

Az adósságkonszolidáció hatása: 

Megnevezés Összeg (eze r Ft) 

Követelések - 3.583.332 
· Bankbetétek l 47 

Aktív időbeli elhatárolások -342.935 l 
, Eszközök változása - 3.926. 770 l 
l Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettsé ek -3.674.499 l 
-6.301 i 

l Passzív időbeli elhatárolásole 
Források változása 

-245.470 l 

4. Közbenső eredmények kiszűrése 

A közbenső eredmények kiszűrése során a vállalatcsoport-szintű mérleg eszközoldalán, valamint az 
eredménykimutatásban megjelenő egyes halmozádások kiszűrésére került sor. 

A kiszűrés kiterjedt minden olyan eszköztételre, amely valamely a konszolidációba teljes körűen bevont 
vállalkozástól származik, és a konszolidált éves beszámoló fordulónapján valamely más, a konszolidációra 
előkészített egyedi éves beszámolójában, s ezen keresztül a konszolidált éves beszámoló mérlegében 
eszközként kimutatásra került 

Nem került végrehajtásra a közbenső eredmény kiszűrése akkor, ha a kiszűrendö közbenső eredmények a 
megbízható és valós összkép szempontjából nem voltak jelentősele 

;:,,ntiek alapján a konszolidáció során a FÖT Á V Zrt. és a DHK Zrt. közötti követelés értékesítés hatása került 
ki.szűrésre. 

A közbenső eredmény kiszűrésének hatása: 

h Megnevezés 
, Követe.,..le;-, s-e;-k----=--------------1 

Összeg (ezer :Ft) 

309.701 

l Egyéb bevételek 
', 

l - 2.003.492 
i Pénzügyi műveletek bevételei i - 1.025.960 
l Egyéb ráfordítások 3 .339. í 53 
l Mérleg szerinti eredmény 309.701 

ll 



BVK Holding Zrt. 
A 20 ll. december 31 ~i konszolidált éves beszámoló kiegészítő melléldete 

Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

5. Ráfordítások és bevételek konswiidáiása 

A bevételek és ráfordítások konszolidációja során a vállalatcsoport-szintű eredménykimutatásban megjelenő 
halmozádások kiszűrése történi meg, melynek során a bevételek és ráfordítások kiszűrése történt. 

Nem történt meg a bevételek és ráfordítások konszolidációjának végrehajtása akkor, ha a bevétel és ráfordítás 
konszolidációja során elhagyandó tételek a megbízható és valós összkép szempontjából nem voltak jelentősek. 

Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény alapján a konszolidált eredménykimutatás jóváhagyott osztalék 
sora a más külső tulajdonostársaknak a konszolidálásba bevont vállalkozások éves eredménykimutatásában 
szereplő adózott eredményből járó osztalékat tartalmazhatj a, ezért a tárgyévben az adózott eredményen felül a 
társaságok által osztalékfizetésre igénybe vett eredménytartalék összegével a passzív tőkekonszolidációs 
különbözet csökkentésére került sor. 

IH. Tájékoztató adatok a konszolidált éves beszámolóhoz 

l. A konszolidálásba bevont vállalkozások összesített értékesítés á.-!Jevételének bemutatása 

Megnevezés 

Távhőszolgáltatás 

Fürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

Temetkezés és kapcsolódó szolgá1tatások 

Kéményseprőipari és kapcsolódó szolgáltatások 

Energiatermelés bevétele 

Kertészeti és kapcsolódó szolgáltatások 

Folyékonyhulladék kezelés 

Ingatlanüzemeltetés 

Üzletvite~i tanílesadás 

52.399.115 

5.920.236 

4.104.717 

1.908.898 

1.616.427 

892.140 

543.082 

391.356 

342.390 

Egyébárbevétel 3.260.708 
~~-------------------------------------------------
Osszesen: 66.592.808 

2. Export értékesítés nettó árbevéte!e 

A vállalatcsoport export értékesítésként 20.551 ezer Ft-ot mutat ki, melynek 50,6%-a Szlovákiába, 37%-a 
Oroszországba, 12,4%-a Romániába realizálódott. 
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A váilalatcsoport tagja az alábbi öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségekkel rendelkeznek harmadik 

személyekkel szemben: 

BT! Zrt. 
V áitótartozások 
Beruházási és fejlesztési hitel 

FÖTAV Zrt. 
Kauci ó és jóteljesítési garancia 
Beruházási és fej lesztési hitel 

DHKZrt" 
Beruházási és fejlesztési hitel 

VIRÁGÉRT Kft. 
Óvadék 

34"784 
298.076 

3.662 
10.000 

35.550 

]9.358 

A BVK HOLDING Zrt" nem rendelkezik a konszolidálásba teljes körűen be nem vont leányvállalattal 
szembeni kötelezettséggeL 

4. A BVK HOLDING Z rt. igazgatóságának és feliigyelő bizottságának iárandósága 

A BVK HOLDING Zrt.-nél 20 ll-ben ötfős igazgatóság és három főből álló felügyelőbizottság működött. 
Óket a tárgyidőszak vonatkozásában 29.343 ezer Ft tiszteletdíj illette meg. 

Az igazgatóság és a felligyelő bizottság tagjai sem előleget, sem kölcsönt nem vettek fel, részükre 
garanciavállalásra nem került sor. 

Korábbi vezető tisztségviselők, igazgatósági-, felügyelő bizottsági tagokkal szembeni nyugdíjfizetési 
kötelezettség nem áll fenn. 

A konszoliditlt éves beszámoló ba bevont vállalkozások tárgyévben foglalkoztatott munkaválialóinak: 

l l Egyéb személyi l Átlagos statisztikai l Állománycsoport Bérköltség Jellegű ! l l létszám 
i kifizetése!< l 

Fizikai ' 4.003.149 840.630 1. 1.903 l ' 
Szellemi l 5.061.994 909.976 l 1.134 

Összesen l 9.065.143 \ 1.750.606 l 3.0371 
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Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 

6. Mérlegen idviili tételek 

A Fővárosi Közgyűlés 3994-4006/2011 (12.14.) számú határozataival döntött a Társaság tőkeemelésérőL A 
tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás formájában valósult meg olymódon, hogy 15.439.000.000,- Ft összegű 
tőkeemelés ellentételezéseként A Fővárosi önkormányzat 2012.02.15-én a Társaság rendelkezésére bocsátotta 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 15.439.400.000,- Ft névértékű részvénycsomagját. 

Tekintettel arra, hogy a tőkeemelés bejegyzése a mérleg fordulónapjáig nem tőnént meg, ezért a tökeemelés 
hatásait a mérlegben nem jelennek meg. Az FKF Zrt.-t61 a tárgyévre járó 6.086 millió Ft osztalék ennek 
érteimében nem került kiszúrésre, azt a konszolidált eredménykimutatás 13/b "Kapott osztalék egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozástól" sora tartalmazza. 

Budapest, 2012. június 7. 

7~--~ ~( 
··········································· 

BVK HOLDING Zrt. 

!lVK HOLDING 
Budapesll Városll:lllmeltmésl Kllzpont 
ZárlkDnlen MOklidó Rászvényiársaság 

1052 Budapest, Városház u.S.\1. 
Adószám: 230242Hl-2-41 3. 
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Konszolidált Üzleti Jelentés 
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BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 

ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

l 0 52 Budapest, Városház utca 9-ll. 

Cégjegyzékszám: O H 0-04683 3 

Kelt: Budapest, 2012. június 7. 
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A Társaság me!!alaoítása és a válla!atcsooort létrejötte 

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaság 

megalapításáról Budapest Főváros Közgyűlése határozott 2010. október 27-én. A BVK Alapító 

Okiraia 20!0. november 2-án aláírásra került, a cégjegyzékbe vétel201 0. november 17-én megtörtént, 

ezzel az előtársasági idöszak lezárult. 

A Közg';űlés döntése értelmében a Társaság Budapest Főváros Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) l 00%-os tulajdona. Az Önkormányzat a saját tőke biztosítására !50 millió forintot 

bocsátott rendelkezésre pénzbeli hozzájárulás formájában. A kapott pénzeszközökből 25 millió forint 

értékbenjegyzett tőkeként, a fennmaradó 125 millió forint töketartalékként került elszámolásra. 

Budapest Főváros Közgyűlése alapítói jogkörében eljárva 2011. június 22-én az 198.1-

1983/20 11.(06.22.) közgyűlési határozatában a Társaság 25.000.000,- Ft mértékű alaptőkéjét 

35.319.000.000,- Ft-ra emelte. 

Az apport tárgyát Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok (BGYH 

Zrt., BT! Z rt., FŐKERT Zrt., FŐKÉTÜ SZ Kft., FÓT Á V Zrt., FTSZV Kft.) üzletrészei/részvényel 

képezték 

Az FKF Zrt. apportálásáról a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén határozott, azonban 

ennek cégbírósági bejegyzése a mérlegfordulónapig, azaz 2012. január 31-ig nem történt meg, így a 

BVK ezen részvényeket 20 ll. évi mérlegében nem mutatja ki, a konszolidációba nem vonja be. 

A Társaság célja, hogy a hozzárendelt, városiizemeltetésí szempontból meghatározó, je!lemzően 

közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok működését szakmai szempontból az 

Önkormányzat tulajdonosi érdekeit tiikrözö irányításával hatékonyabbá tegye, és az általuk nyújtott 

szolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa. 

A Társaság feladata, hog'J a tulajdonosi érdekeknek megfelelően irányítsa es ellenőrizze ezen 

gazdasági társaságokat, optimálissá tegye a vállalatcsoportként történő működés kialakítását, 

érvényesítse a csoport nagyságából adódó piaci előnyöket, és javítsa a gazdasági társaságok 

működésének hatékonyságát. 

Budapest Főváros Közgyűlésének 1815/2010. (X.27.) Főv. Kgy. határozatával a BVK javára az 

átláthatóság biztosítása és a költségek racionalizálása érdekében a BGYH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., 

a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁ V Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft társaságok és a BVK 

Zrt. közölt kötendö visszterhes szerzödésekre, a felsorolt társaságokra vonatkozó személyi hatállyal 

kizárólagos szolgáltatási jogot biztosított. A kizárólagos jog kiterjed a komplex humán erőforrás 

l 
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koncepció kidolgozása és megvalósítása, a közös teljesítményinérési rendszer megtererntése, a közös 

pénzügypolitika, cash-pool, kontrolling rendszer működtetése és közös arculat kialakítása és 

működtetése, a forrásallokáció, valamint a beszerzések optimalizálása és kialakítása érdekében és az 

irányitó tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítésére megkötendő szerződések 

kizárólagos teljesitésére. 

A Fővárosi Közgyűlés a kizárólagos szolgáltatási jogot Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XJI.28.) Föv. Kgy. (a továbbiakban: vagyonrende let) 

rögzítette, a 3. sz. melléklet 28. pontjánálc beiktatásával az alábbiak szerint: 

,.28. Az Ötv. 8. § (l) bekezdésében, valamint 63/A. § a) pontjában meghatározort szervezési, 

irányítási, koordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok ellátására a EGYH Zrt., a BTI Zrt., 

az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft. és a FÓKÉTÜSZ Kjt. által 

ellátott közszo/gá/tatási feladatok vonatkozásában, a B VK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 

részére. 

A vagyonrendelet fentiek szerinti módosítását az 58/20 l O. (XI!. 23.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazta. 

A BVK 2011-es tevékenvségének értékelése 

A Társaság 20 l O. november 2-től a cégbejegyzésig - november 17-ig - előtársasági formában 

működött. A 20 J l-es évben döntések születtek a szervezeti struktúrárá l, a működés és az irányítás 

rendszeréről, a Társaság és a vállalatcsoport irányításának egyes szabályozásáróL Ebben az 

időszakban a Társaság átlagos statisztikai létszáma 21 fő volt. Ezen felül az Alapító kinevezett 5 

igazgatósági és 3 felügyelőbizottsági tagot is. A 2011. december 31-i létszám 28 fő. 2012 l. félévében 

várhatóan befejeződik a szervezet kialakítása amely a stratégiai holding feladatellátáshoz szlilcséges. 

A működéshez szükséges infrastruktúra kialakítása, a szükséges belső szabályzato}< megalkotása, a 

vállalatcsoport tagjaival való együttműködés előkészítése 2011-ben megkezdődött. 

Ennek keretében a Társaság ),Felkészülési Projektet'~ indított, ame!y biztosítja a vállalatcsoport szintű 

egységes szabályozások egyeztetett és minden tagvállalat véleményét tükröző csoport szintű 

létrejöttét. A Felkészülési Projekt legfőbb döntéshozó szen/e az egyes tagvállalatok első számú 

vezetőiből álló Felkészülési Iméző Bizottság, amely jogosult az elkészült csoport szintű 

dokumentumok, szabályzatok elfogadására, és gondoskodik azok társasági szintű bevezetéséről, 

alkalmazásárá l. 

Összességében a Társaság a tőle elvárt feladatokat a 2011-es évben teUesítette, Budapest Főváros 
Közgyűlése a Társaság negyedévente készülö, a működést és tevékenységet részletesen bemutató 

tájékoztatókat minden esetben elfogadta. 
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A Társaság vagyoni. pénzügvi~ jövedelmi he!v:zete és a gazdasági kilátások 

Fővárosi Közgyülés a Társaság finanszírozását, jövedelmi és pénzügyi helyzetét rendezte a 2011. 

november 30-i ülésen elfogadott 3519-J 520/2011 (Xl.30) szám ú határozataivaL A határozatok 

értelmében a Közgyűlés elfogadta a Társaság finanszírozási keretrendszerérő l, az ésszerű nyereségről, 

a BVK Y állalatcsoporton belüli menedzsment díj alkalmazásáról szóló koncepció! és döntött arról, 

hogy a Társaság a 2012-es üzleti év tervezésekor a müködési költségeinek 10%-ig a leányvállalatok 

által me[,'!ermelt osztalékat fedezetként meghatározhatj a. A BVK HOLDING Zrt. 2012. évi elfogadott 

üzleti tervében a Fővárosi Közgyűlés a BVK összes tervezett költségeinek fedezetére, a feladatok 

átstrukturálásának következtében 25%-os osztalékból történő finanszírozást hagyott jóvá. 

A BVK gazdasági kilátásait különleges feladatellátását tekintve nonprofitjelleggel bír, így helyzeténél 

fogva a piaci trendek nem befolyásolják, csak közvetett kockázatoknak van kitéve a leendő 

tagvállalatain keresztül. 

A BYK Holding Zrt. működése során követte a Fővárosi Közgyülés 2010. október 27-én tárgyalt 

előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a BVK Zrt. a vállalatcsoportba nem tartozó vegyes, vagy 

l 00%-os tulajdonú, de tevékenységében közmű-közszolgáltatást végző cégek tekintetében is ellát 

szakmai-tulajdonosi feladatokat, mely tevékenység a BVK Zrt. működési költségeinek számottevő 

részét teszi ki. A koncepció szerint e feladat finanszírozását a megbízó Fővárosnak kell biztositani, e 

cégekből származó eredményének terhére. A BVK Holding Zrt. az elvi koncepció alapján a 

tevékenységél megkezdte, és a 20 l O-es év folyamán a Fővárosi Önkormányzat részéről á tadott 

mindazon privatizációs szerződéseket felülvizsgálta (egyidejűleg a befektetői tárgyalásokat 

megkezdve), amelyeket a Fővárosi Önkormányzat a FVM Zrt., FCSM Zrt., FÓGÁZ Zrt., a BKSZT 

Kft., és a BDK Kft. kisebbségi részesedéseinek értékesítése és a menedzsment jogok átadása 

tárgyában kötött. 

A szerződéseic felülvizsgálata arra irányul, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek 

érvényesítése megfelelő garanciális eszközökkel biztosított-e, illetve aránytalan, ésszerűtlen 

kötelezettség-vállalás a Fővárosi Önkormányzatot nem terheli-e. A BYK Holding Zrt. feladata , hogy 

e szerződések újratárgyalását előkészítse és lefolylassa a Fővárosi Önkormányzat érdekében . A 

leülföldi befektetők által irányított többségi önkormányzati társaságok közül a BKSZT Kft esetében 

silcerült a Fövárosi Önkomtányzat többségi tulajdona mellé a többségi befolyást biztosító irányítási 

jogok visszaszerzését 20 ll. év végére elérni. E feladat me !lelt több hónapon keresztül tartó előkészítő 

tárgyalásokat követően, a BVK Holding Zrt. közreműködése hozzásegítette a Fővárosi 

Önkormányzatot, hogy a külfóldi befektetetőkkel meg tudjon állapadni a FVM Zrt., a kisebbségi 

részvényeinek visszavásárlásáról, és a társaság feletti irányítási jog visszaadásáróL E témakörben más 

fővárosi többségi tulajdonú társaság befektetöivel is folynak egyeztetések. 

A BVK Holding Zrt. a privatizációs szerződések felülvizsgálata érdekében 39,63 M Ft összegű jogi 

tanácsadói díjak kifizetésére vállalt kötelezettséget, melybe beszámííjuk a 2011. november 30-án a 

Fővárosi Közgyűlés által 3519-3520/2011. (Xl.30) számú határozataival elfogadott allokációs 
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szabályok szerint azt a költséget is, amely a BVK Holding Zrt. egyes alkalmazottai munkaidejükbői az 

akvizíciós tevékenység támogatására fordítottak. A BVK Holding Z11. részéről végzett 

tevékenységnek közvetlenül és közvetett módon a Fővárosi Önkormányzat a haszonélvezője. A BVK 

Holding Zt1. és a tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Önkormányzat között a speciálls szakértelmet, 

és a stratégiai üzleti döntések előkészítéshez szükséges bizalmi viszonyt feltételező feladatra 

előzetesen szerződéses jogviszony nem került kialakításra tekintettel a közbeszerzési, államháztartási 

és az adójogszabályoknak a jelen esetben érvényesülő korlátozó rende!kezéseire, bár e tárgykörben a 

megbízotti szerepkörben álló BVK Holding Zn részéről számos egyeztetésre és előkészítő munkára 

sor került. A BVK Holding Zrt. ezen tevékenysége utólagosan nem ellentételezhető, és igy a 

tevékenység a BVK Holding Zrt.-nél veszteséget eredményezett. 

Adójogi szempontból a 20 ll-es üzleti évben a fenti költségeket a Tao. törvény által elismert 

költségként kezeltük, mert a Fővárosi Közgyűlés által201 0. október 27-én elfogadott "Javaslat a BVK 

Budapesti Városüzemeltetési Központ létrehozása, vatamint ezzel összefúggésben a fővárosi közmű

közszolgáltató gazdasági társaságok irányítási rendszerének· az átalakításán alapuló, új 

városüzemeltetési koncepció elfogadása, valamint ennek nyomán a BVK Zrt. megalapítása és 

működési feltételeinek biztosítása tárgyában" előterjesztés, a BVK működési modellje alapján 

feltehető célja és feladata volt a BVK Holding Zrt-nek a vegyes tulajdonú társaságok üzíetrészeinek, 

részvényeinek megszerzése. Ezt támasztja alá például a BKSZT Kft. tulajdonba kerülése is, amely 

cégböJ származó jövőbeli osztalék várhatóan megfelelő fedezetet biztosit az üzletrész megszerzéséhez 

kapcsolódó költségek megtérülésére. 

A Fővárosi Önkormányzat a BVK éves beszámolójával egy napon, május 30.-án tárgyalta a 22/2012. 

(lll.l4.) Föv. Kgy. rendelet módosítását, amely a társasági részesedések vagyonkezelésének 

bevezetését célozta. U gy anakkor a 20 !2. június 3 O.-án hatály ba lépő Nvt.8§ (7) értelmében 

önkormányzati tulajdonban levő részesedést nem lehet vagyonkezelés tárgya. Ennél fogva a 

későbbiekben a BVK részéről a tulajdonosi jog gyakorlása kizárólag a vegyes cégekben fennálló 

önkormányzati tulajdoni résznek a BVK-ba történő apportálásával lehetséges. 

-'' BVK működését tekintve nonprofit jelleggel bír, tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzattól 

származtatait tulajdonosi jogosítványok gyakorlására hozták létre. Így feladatát kizárólag a 

tulajdonosi-stratégiai feladatok ellátása, és az általa tulajdonolt tagvállalatok költséghatékonyságának 

növelése, a szolgáltatások magasabb szintű ellátása, és nem ntolsó sorban ennek az alapját képező 

átlátható gazdálkodás kialakítása képezi. 

A BVK a fenti cé\oknak megfelelöen. a korábbi beszámolókban szerepeltetett tevékenysé~en túl az 

alábbi intézkedéseket tette a tagvallalatok költséghatékonyságának és átlátható gazdálkodásának 

.il!Yítása érdekében: 

• A szolgáltatások belső igénybevételének optimalizálása terén: 

A BVK az általa indított projekteket elsősorban a tagvállalatokban meglevő kompetenciákkal és 

kapacitásokkal igyekszik megoldani. A BVK azon feladatokhoz vesz igénybe szakértői 

szolgáltatásokat, melyek specíális szakértelmet igényelnek, eseti jelleggel merülnek fel vagy 
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törvényi kötelezettség áll fenn a szakértö igénybevételére, illetve ha azt a tulajdonos érdekeivel 

összeföggő, általa ráruházott átfogó feladatok ellátása megköveteli 

Kialakult a BVK Zrt. által irányított központosított kommunikációs rendszer, így csoportszinten 

egységessé vált a társaságok külső kommunikációja, melynek eredményeként jelentős 

megtakarítások keletkeztek. A két legnagyobb társaság esetében csak a külső igénybevett 

marketing szolgáltatások esetében több százmi lliós nagyságrendben mérhető a megtakarítás, 

hiszen a Főtáv Zrt. a 2010 évi 464,4 millió Ft-os marketing költségéhez képest 2011-ben 

mindössze 45,6 millió Ft-ot költött el, míg az FKF Zrt. 20 l O-ben 486,8 millió Ft-ot, 20 ll-ben 

pedig 173,2 millió Ft-ot fordított marketing kiadásokra. A 2012-es évben a 2011-es évi számok 

megtartása a célkitűzés. 

A kommunikációs szabályzat bevezetésével a tagvállalatok kétheti jelentéseket küldenek a BVK

nak a kampányokról, melyet így ellenőrizni lehet, és ez biztosítja, hogy a marketing és 

kommunikációs költségek a szükséges és elégséges mértékben kerüljenek felhasználásra. 

• A szoigáltatási beszerzési folyamatjavítása érdekében 

Folyamatban van a csoportszintű beszerzési rendszer kialakítását célzó projektek végrehajtása, ezen 

belül201 2 évi feladat a csoportszintű beszerzési szabályzatok megalkotása, hatályba léptetése. 

Az igénybevett szolgáltatások átvilágításával megindult a társaságok által foglalkoztatott szállítói kör 

szűkülése, a nem megfelelő ár-érték arányú szolgáltatásokat nyújtó szállítók folyamatos kiszűrése. 

Ezzel párhuzamosan, a csoportba tartozó társaságok egyre inkább igénybe veszik a más csoporttag 

általnyújtott szal gáltatása kat (laborvizsgálatok, gépjánnü javítási szolgáltatások). 

• A létszám- és bérgazdálkodás hatékonyságánakjavítása érdekében 

2012 évi feladat a vállalatcsoport szintű létszám gazdálkodási irányelv kialakítása. 

A HR controlling jelentésben rögzítettük, hogy a Társaságok 2,5 % feletti létszámmozgást kötelesek 

jelenteni, azért, hogy a munkaerőt lehetőségekhez képest és a racionális kereteken belül a 

Vállalatcsoportban tudjuk tartani. 

A vállalatcsoporton belüli áthelyezés jogintézménye bevezetésre került a Kollektív Szerződés keret 

szabályozásában. 

Kialakításra kerültek a csoportszintű bérpolitikai irányelvek (a vezetői juttatások tekintetében). Ezzel a 

lépésse! a Társaságok vezetőinek alapbérét, prérniumát és juttatásait Vállalatcsoport szinten 

egységesítettük. 

Az új Mt. figyelembevételével vállalatcsoport szintű Kollektív Szerződés kialakítása befejeződöt!, az 

Igazgatóság azt jóváhagyta. A társasági kollektív szerzódések módosítása ennek figyelembe vételével 

folyamatban van. 
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Az új elemek, melyek a Kollektív Szerzödésében egységesen megjelennek a következők: 

Négy társaságnál a munkaközi szünetet kivetttik a törvényes munkaidöből, ezzel 4,2 %-kal 

növelttik a produktív munkaidőalapot, mely módot ad arra, hogy 2012-ben létszámcsökkcméseket 

írjunk elő, illetve korlátozzuk a túlóra felhasználást, Mindezek már megjelennek az idei 2012. ~vi 

üzleti tervben és vezetői érdekeltségben. 

A szabadságra, betegszabadságra járó díjazást csökkentettük - az eddigi gyakorlattal 

ellentétben- az új lvlt.-ben meghatározott mértékre. Mindezzel társaságonként többmillió forintos 

megtakarítás érhető el. 

Néhány társaságnál bőkezűen a vezetőknek pátszabadságot rögzítettek, melyeket az új KSZ

ben - mint központi irányelv - eitöröltünk. Ebben az esetben is Társaságonként több millió 

forintos megtakarítást becstilhetünk. 

Jelentős megtakaritást eredményez az az új KSZ irányelv, amely megszünteti a készpénzben 

történő munkabérfizetést. 

Előrevetíthetóen a legjelentősebb hatása a KSZ-eknek 20 !5-től jeleníthető meg, mikor a 

pótlékok mértékét visszaszedtjuk a Mt.-ben meghatározott mértékre. 

Kevésbé forintosítható annak a lépésnek az eredménye, amikor a Társaság menedzsmentje 

nagyobb szerepet kap a munkaidő, pihenőidő, béren kívüli juttatások kérdésében. Mindezeknek 

elsősorban rugalmasabb munkaszervezési kihatásai, ösztönzési szerepei lesznek. 

Bevezetésre került a HR kontrolling rendszer, melynek révén negyedéves ütemezésseJ rálátásunk van 

a Társaságok létszám-, bérgazdálkodására, és képzési tevékenységére. 

A társaságok vezérigazgatói/ügyvezetői részére eredményorientált, ősziönző prémium rendszer került 

kialakításra, mely a korrigált üzemi eredményt, a bér vagy eszköz hatékonyságot helyezi a fókuszba, 

több egyéb közgazdasági tényezővel együtt. Az elfogadott Ösztönzés i Szabályzat az első szám ú 

vezető teljesítményfeladataiból vezetí le a további társasági vezetők ösztönzésére szolgáló mutatókat. 

A bevezetett ösztönző rendszernek is köszönhető, hogy a tagvállalatok összesitett adózott eredménye 

4,2 milliárd Ft-tal haladta meg a 20 ll-re tervezett összeget, a személyi jellegű ráfordítások pedig 

közel l 00 millió Ft-tal alacsonyabb szinten alakultak a tervezettnéL 

Vállalatcsoportra kiható Ösztönzési Szabályzato\ fogadott el a BVK Igazgatósága, me!y átfogja és 

rendszerben kezeli a különböző ősztönzésre szolgáló elemeket (pl. alapbérek, prémiumok, jutalmak, 

túlmunkák, béren kívüli juttatások, magánhasználatú hivatali gépkocsik, mobiltelefonok). E 

vállalatcsoporti előírás alapján a társasági szabályzatok összeállítása folyamatban van. Ez a szabályzat 

teljes körűen lefedi, illetve befolyásolja a Társaságok ösztönzé.si politikáját (ösztönzö bérelemek 

tekintetében, vezetői érdekeltség összvezetöi szintre történő lebontása érdekében) a különböző 

pótlékok gyakorlatát, a személygépkocsi és mobiltelefon használat lehetőségét. 

• Eszközgazdálkodás területén meghozott intézkedések 

Folyamatban van a csoportszintű ingatlan és vagyongazdálkodás kialakítását célzó projektek 

végrehajtása, ezen belül 20 !2-ben a tervek szerínt megvalósul a csoport ingatlanvagyonának 
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feltérképezése, az ingatlan-nyilvántartási rendszerek kialakítása, a hosszú távú ingatlanfejlesztési 

koncepciók előkészítése 

• Árfolyamkockázat kezelése, adóracionalizálási intézkedések (pl. cafetéria bevezetése 

bérnövekedés helyett) 

A BVK 2011 folyamán koordinálta a társaságok által nyújtott támogatásokat, ezáltal hozzájárult a 

tagvállalatok által fizetendő társasági adó optimális felhasználásához. Példaként lehet kiemelni az FKF 

kulturális támogatási tevékenységét, mely 450 millió Ft-tal csökkentelte a befizetendö adó 

mennyiségét, és ilyen összeggel támogatta a fővárosi kulturális intézményeket. 

• Társaság leányvállalatainak működési hatékonyságánakjavítása érdekében meghozott 

intézkedések 

Kialakításra kerüitek a csoportszintü, általános, és minden tagvállalatra egységesen alkalmazható 

számviteli szabályok, előírások, és értékelési módszerek. Elkészült az egységes számlakeret tükör, 

amely alkalmas az egységes beszámolási rendszer kialakításának megkezdésére. 

Kialakításra került az egységes üzleti tervezési, kontrolling valamint a jelentési és beszámolási 

rendszer, melynek során az egyes tevékenységek bevételeinek és költségeinek összemérhetösége, 

üzleti, gazdálkodási információk strukturált elemzése válik lehetövé. 

Folyamatban van a vezetöi információkat szaigáitató informatikai rendszerek, vállalatirányítási 

rendszerek felmérése, és az egységesítésre irányuló javaslat kidolgozása. 

Elkészült a vállalatcsoport Belső Ellenőrzési Kézikönyve, amely keretet ad a tagvállalatok egységes 

elveken, eljárásokon alapuló ftiggetlenített belső ellenőrzési tevékenységének. Megtörtént a 

tulajdonosi ellenőrzésele szabályozása és folyamatban van a belső kontrollrendszerek szabályozásának 

előkészítése is. 

Megtörtént a tagvállalati részvények dematerializá!ása, melynek hozadéka,hogy egyszerűsödött a 

részvények kezelése, tárolása, továbbá a részvénykibocsátáknak nem keilett újra nyomtatniuk 

részvényeiket az apportálás során. 

Az üzleti tervek BVK általi elfogadásávallehetövé vált már a tervezés szintjén az üzleti folyamatokba 

történő beavatkozás (ahol szükséges), a költséghatékonyság növelésének előtérbe helyezése 

( tervváltozatok alakulása megtalálható a mellékletben). 

Az üzleti tervek és a közbeszerzési tervek közötti konzisztencia előírásávaJ, lehetövé vált az 

indokolatlan közbeszerzések kiszűrése. 

• A Társaság által végzett egyes tevékenységek fej lesztése, eredményesség növelése (a piaci 

tevékenységek esetében) 

7 

., 
\)\ 



2011 évben elkezd(\dött a közszolgáltatási díjképzés és mutatók elemzése, értékelése és rövid távon 

alkalmazható mutatószámok meghatározása, a városüzemeltetési nemzetközi modellek és gyakorlatok 

értelmezése, hazai viszonyok közé ültetésének vizsgálata. 

• A Társaságok által végzett veszteséges piaci tevékenységek felszámolása területén 

Kialakításra került a tagvállalatok által feltöltend6, a vállalati tevékenységek eredményességét 

bemutató adatszolgáltatási rendszer. A veszteséges tevékenységek indokoltságának bemutatására, 

illetve a veszteségek megszűntetésére a BVK folyamatosan ösztönzi a vállalatokat. 

Kialakításra került az objektum szintű eredménymérés azoknál a társaságoknál, ahol elkülönült 

üzemegységek, profitcenterek működnek (BT!, BGYH), így lehetövé válik a tagvállalati eredmény 

üzemi szintre (flirdő/temető) történő lebontása. 

Folyamatban van a Főkert Zli.-nél az egységre lebontolt szolgáltatási rendszer bevezetése, melynek 

eredményeként a nyújtott termékekhez egységárat tud rendelni, így a megrendelőnek lehetősége nyílik 

az igénybe veendő szaigáhatásokat differenciál ni. 

Egységesítésre kerültek az üzemorvosi rendelők. A Főtáv és az FKF tartotta meg az üzemorwsi 

rendelőjét, a többi társaság a BVK utasítására lemondta korábbi üzemorvosi szerzödéseit, és 

betagozódott a két megmaradó rendelő alá. 

• A keresztfinanszírozások megszűnteiése érdekében 

A közszolgáltatási szerződések fejlesztési programjának keretében kidolgozásra került a ,,Budapest 

Főváros városüzemeltetési közszolgáltatási szerződéseinek fejlesztése" c. tanulmány, amely a Program 

koncepcióját és a megvalósítás ütemezését tartalmazza. 

Folyamatban van a helyi közszolgáltatásokat érintő központi jogszabályok változásának feltérképezése 

és ezeknek a fővárosi önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatások 

elemzése. 

"olyamatban van a díjpolitikai koncepció kidolgozása, mely hosszú távra biztosítani logja, hogy az 

önkormányzat olyan díjakat határozzon meg, amely fedezi a vállalatok költségeit és elismert 

nyereséget biztosít részükre, ezáltal a vállalatoknál nem keletkezik a szabályozásból származóan 

veszteség. 

• A tagvállalati szinergiák, az együttműködés érdekében kifejtett tevékenységek 

Elkezdődött a biztosítások holding szintű kezelésének és a közös számlavezetési rendszernek az 

előkészítése. Ezen területek Holding szinten történő kezelése a 201l-es bázison számolva évi 100 

millió Ft-os megtakarírást eredményezhet a vállalatcsoport számára. Ugyanakkor tekintettel a 

tagvállalatok likviditásának megváltozolt helyzetére ezen megtakarítás mértéke csökkenhet. 
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Folyamatban van a mobil telefonálási szaigáitatás közbeszerzése, mely a várakozások szerint igen 

jelentős, a percdíjak tekintetében akár 50%-os megtakarítást fog eredményezni, amely Holding szinten 

évi 50 millió Ft megtakarítástjelent 

A fenti, elsődleges megtakarítási, racionalizálási folyamatok eredményeképpen a társaságok működési 

költségei és ráfordításai 2011, évben a tervezetthez képest 5, l milliárd forinttal csökkentek a bevételek 

változatiansága mellett (az árbevétel 2 milliárdos csökkenését ellensúlyozta ez egyéb bevételek 

növekedése), A pénzügyi tevékenység eredménye 0,3 milliárd forinttal maradt el a tervezettő l, és 0,5 

milliárd forint- üzleti tervben nem szereplö- rendkívüli ráfordítást számoltak el a társaságok Tehát a 

költséghatékonyság a tervezett mértéknél megközelítőleg 4,2 mil!iárd forinttal magasabb adózott 

eredmény növekedést tett lehetövé. A társaságok 2010, évi költségeihez képest a BVK által 

központosított marketing és PR tevékenység több mint O, 7mil!iárd forint megtakarítást eredményezett, 

míg tanácsadói tevékenységen további 0,3 milliárd forinttal költöttek kevesebbet a 20 l O, évnéL 

További jelentős megtakarítás származik az általános irányítási költségek csökkentéséből, így például 

a korábbi Igazgatóságok megszüntetéséből, a management és Felügyelő Bizottsági létszámok ás 

díjazás racionalizálásábóL 

A BVK által irányított tagvállalatok adózás utáni eredménye 201 L évben összesen 4,2 mi!liárd 

forinttal meghaladják a tervezett 201!, évi eredményeket, illetőleg a Fővárosnak 0,7 milliárd forinttal 

kevesebb támogatást kellett nyújtani ezelmek a cégelmele Az eredményesség növekedése alapvetően a 

működési költségek megtakarításából, racionalizálásából és kisebb mértékben a piaci bevételek 

beszedésének, ellenőrzésének felülvizsgálatából ered, 
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A konszolidációba teljes köríien bevont, a BVK HOLDING Zrt. közvetlen 100%-os 

tulajdonában lévő társaságok piaci helvzete, előrelátható feiiődési iránva 

FÓTÁVZrt. 

A társaság középtávú stratégiájának középpontjában a távhöszolgáltatás versenyképességének 

megteremtése áll. A versenyképes távhőswlgáltatás nyújtásához stratégiánk három fó irányelvet 

definiál: 

- törekvés az új, olcsóbb hőforrások rendszerbeillesztése iránt; 

- a működési hatékonyság növelése; 

- új fogyaszták bekapcsolása. 

Az alaptevékenység tervezettárbevétel a hatósági árak fliggvénye. A termelői hőárak 20 ll. október l

től lettek hatósági árasalc. Az energia szeletorban történt változások, a hőárak jelentős növekedését 

eredményezték, amit részben kompenzál a kapott távhőtámogatás. 2011-ig a kapcsoltan energiát 

termelők a KÁ T alapján kaptak támogatást, melyet a hőáralc meghatározásánál figyelembe kellett 

vegyenek. 20 ll októberétől a támogatást a távhőszolgáltatók kapják részben a vásárolt, részben az 

értéleesitett hő meanyiség alapján. A fentiek miatt a 2012. évi tervezett energia költség magasabb az 

előző évinéL 

A társaság 2012 évi tervezett átlagos állományi létszáma 744 fő, amely mintegy 20 fős 

létszámcsölclcenést jelent. A következő évekre vonatkozóan a társaság a létszámot a feladatokboz 

mértén kívánja meghatározni. Elsődleges szempont a szaigáitatás biztonságának megtartása, a 

feladatok és folyamatok újragondolásamellett az erőforrások optimalizá!ása. 

Jelentős változás a korábbi évekhez képest a bevételeknél a 2011 októberében bevezetett 

távhőtámogatás összege, mely éves szinten tervezetten 12,9 milliárd forint. 

A tervezett eredményből l milliárd 162,7 millió forint a távhőszolgáltatás adózott eredménye. A 2012. 

január l-én hatályba lépő 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. §-nak (2) c) pontja a távhőszolgáltatók 

':!setében 2o/o nyereségtényezőt állapít meg. E szerint a távhőszolgáltató tárgyévi, auditált éves 

beszámolójában szereplö T~zt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás elötti eredménye 

nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vert könyv szerinti bruttó eszközérték és a 

nyereségtényező szorzatának mértékét. 2012-ben történő ármegállapításnál a 201!. évi auditált 

beszámoló bruttó eszközértékének és a nyereségtényezőnek szorzata a nyereségkorlát a 

távhőszolgáltatási tevékenység tekintetében. Elözőek alapján a társaság távhőszolgáltatásból származó 

nyeresége nem haladhatja meg az l mi!liárd 678 millió forintot. A fent említett rendelet (4) b) pontja 

rendelkezik arról, hogy a nyereségtöbbletet Vet. 147. §(l) bekezdés c) pontjában meghatározott e 

célra létrehozott számlájára vissza kell fizetni. A 2012. évi tervben a távhöszolgáltatásból származó 

adózás előtti eredmény J mil!iárd 372,7 millió forint. A tervezet nyereség és a rendeletben 

meghatározott nyereségkorlát közöttí 305,3 millió forintnyi eltérés van. Ennek alapja, hogy a tervezés 

során a gázköltségek alakulásánál a jelenleg érvényben lévő gázképlet az USD-ben és EUR-ban 
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meghatározott olajárakat tartalmazza. Az árfolyamok ús az olajárak változásának tervtől pozitívabb 

alakulása, valamint a stratégiai feladatok végrehajtásából 2012-re jutó megtakarítások esetén a 

tevékenység eredménye a tervnél pozitívabban is alakulhat, s ez alapján elérheti a meghatározott 

nyereségkorlátot 

A társaság az üzleti tervében megfogalmazottak szerint és a tulajdonos BVK HOLDING Zrt-vel 

folytatott egyeztetés! követ6en a lakossági távh6szolgáltatás alapdíját l 0%-os mértékben csökkenti. 

A társaság beruházásait a stratégiai céljaival összehangoltan tervezi végrehajtani, így az éves 

beruházások tervezett összege négy milliárd forint, melynek jelent6s része a technológiai 

berendezések szinten tartására és fejlesztésére kerül felhasználásra. A szinttartások közel 50%-át a 

távvezetékekre fordítjuk, a fejlesztésele a stratégia célok megvalósitását szolgálják, mint az alternatív 

tárolt tüzelőanyag hasznosításának megvalósítása, csúcskihasználtságot javító hőtárolók kialakítása, 

hőközpontole változó tömegáramú üzemre történ6 átállítása. 

2012. évi gazdálkodásra vonatkozóan a következő jelentősebb kockázatakat érdemes kiemelni: 

- 2012-ben mind a termelői h6árak, mind a lakossági és külön kezelt intézmények áraira rendeletben 

meghatározottak. Ugyancsak rendelet tartalmazza a távhőtámogatások mértékét. Mivei az 

energiaköltségek volumene jelentős, a társaságnál a hatósági árak változása miatt a társaság 

eredménye is jelentősen változhat. 

- A hőtermelésbez szükséges gázmennyiséget a társaság a szabadpiacról szerzi be. A szerz6désekben 

meghatározolt képletek alapján az USD és EUR árfolyamok változása befolyássál van a gazdálkodás 

eredményére. 

- A távhőszolgáltatás területén a fűtési idény külsö átlaghőmérsékletének alakulása jelentősen 

befolyásolja a felhasznált hő mennyiségét. l °C eltérés 3,2%-kal módosítja az értékesített hő 

mennyiségét, ami éves szinten 1,15 milliárd forint bevétel és 1,22 milliárd költségváltozást jelent. 

-A távhőszolgáltatás versenyképességét a jelenleg érvényben lévő adótörvény pozitívan befolyásolja a 

gázfelhasználással szemben. A távhőszolgáltatás ÁF Á-ja 5%, szemben a gázszolgáltatással, ahol 27%. 

Az Á.FA kulcsok hirtelen változása az erre érzékeny, elsősorban lakossági felhasznáiói körben éves 

szi11ten 40 ezer 836 forinttal növelné a fizetendő számlaértéket, egy átlaglakás esetében. 

A távbőlörvény a szolgáltatólaa nézve kedvezőtlenül módosult, mivel a tulajdonos helytálJási 

kötelezettsége helyett a tulajdonos sortartó kötelezettségét írja elő. Ez a társaság esetében azt jelenti, 

hogy a követelését a bérlővel szemben végrehajtó által kiadott behajthatatlansági igazolást követően 

követelheti a tulajdonostól. Ez több ezer önkormányzati bérlakás vonatkozásában fogja várhatóan 

meghosszabbítani abeszedési időt, miközben kiváltha~a azt, hogy a bérlők egyre nagyobb hányada ne 

fizesse a távhő díjat. A fentiek vezethetnek arra, hogy a díjfizetök egyre nagyobb hányada válik 

fizetésképtelenné, így a beszedettség romlani fog. 
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BGYH Z rt. 

A 2012. üzleti évben a társaság a megkezdett stratégiai koncepció! kívánjuk tovább fejleszteni, illetve 

ennek mentén fogalmazta meg a tervidöszakra vonatkozó üzletpolitikai, gazdálkodási elképzeléseit, 

céljait 

A célkitűzések eléréséhez a bevételt növelő marketing eszközök fokozol1 igénybevételére, az 

ellenőrzési rendszerek hatékony működtctésére, a visszaélések visszaszorítására, a hatékonyság 

növelésére, valamint a veszteségforrások további feltárására és megszüntetésére van szükség. 

A társaság stratégiai céljai az alábbiak szerint foglalható röviden össze: 

L Piaci tevékenységi kör bővftése 

2. Vendég elégedettség, szolgáitatási színvonal növelése. 

3. Müködési hatékonyság növelése. 

4. Műszaki technológiai színvonal növelése. 

A stratégia megvalósításához középtávú feladat a 20 ll-ben megteremtett nyereséges müködés 

fenntartása, a piac folyamatos bővítésével. Ez az alapja a gyógyászati versenyelőny visszaszerzésének. 

Ez lebontva az egyes üzletágra a következő. Az uszoda-we!lness üzletágban a fizetőképes (turisták, 

napijegyesek, masszírozásokj piaci szegmensekben növekedés a cél. A gyógyászati üzletágban a 

veszteséget kell mérsékelni a co-payment áremeléssel. A kiegészítő üzletágakban (víz- és gyógyiszap

jelenleg ezek a termékek a BCG mátrixban kérdőjel fazisba sorolhatóak) a piacra való betörés, a 

jelenlegi csekély értékesítés felfuttatása a cél. 

A célkitűzések eléréséhez a bevételt növelő marketing eszközök fokozott igénybevételére, az 

ellenőrzési rendszerek hatékony működtetésére, a visszaélések visszaszorítására, a hatékonyság 

növelésére, valamint a veszteségforrások további feltárására és megszüntetésére van sziikség. 

A társaság menedzsmentje 2011-ben elkezdte a vállalati általános működés/irányitás költségei közill a 

munkaerőhöz kapcsolódó ráfordítások racionalizálását. 

2012-től elkezdődött a belső szolgáltatók teljesítéseinek elszámolása a tényleges igénybevétel alapján. 

Cél a valós teljesítmények felmerülésük helyén való tényleges kimutatása és az esetleges kapacitás 

feJesJegek megjelenítése. Az új rendszer- vélhetőleg 2012. évben nem hoz számszerűsíthető költség 

megtakarítást, viszont 2013. év1ől eredményjavító hatása már kimutatható lesz. 

20 J 2-ben a társaság által kidolgozásra kerül egy benchmark mutató rendszer , mellyel meghatározható 

a fürdök hazai, és nemzetközi versenyben elfoglalt státuszát. A benchmark eszközével folyamatosan 

pozícionálni lehet a fürdőket, melynek révén megindulhatnak a teUesítmény mérések így az üzleti 

folyamatok jelentősebb átalakítására is sor kerülhet a cégben meglévő potenciálok erőteljesebb, 

dinamikusabb kihasználása érdekében. 

A jogszabályi szinten meghatározott furdőüzemeltetési szabályok magas élőmunka igénybevéteire 
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köteleznek (vízőrök, úszómesterek, stb.). A megváltozott furdözési szokások miatt a 12-16 órás 

üzemelési időszak kihasználatlan kapacitások fenntartását (jellemzően llh-14h között), a fix költségek 

magas arányának fennmaradását eredményezi. Az EU-szabvány szerint kötelező szűrő-forgató 

berendezések működtetéséhez éjszakai gépész kapacitások fenntartása szükséges. A takarítási 

költségek csökkentését, illetve a tisztasági színvonal emelését a furdők építészeti jeílegzetességei, a 

nagy terek és a bonyolult felületek nehezítik meg. A fllrdők megfelelő tisztán tartása speciális 

tapasztalatokat igényel. Az alacsony jövedelmek magas fluktuációt eredményeznek, így a betm1lllási 

költségek magasabb hányada is jelentős költség-többletet okoz. 

A társaságat érintő várható kockázatok a következők. 

Az áfa növekedés önmagában is negatívan hat a végfelhasználói árak alakulására (napi jegyek, 

másodiagos szolgáltatások, bérleti dijak emelkedését okozták), ezáltal kisebb áremelés hajtható végre 

az árbevétel növelése érdekében. A vendégszám tekintetében a társaság a 20 ll-es szint tartásával 

számol. A gyógyászati tevékenység tekintetében a beutal! vendégek elmaradása bevételi kockázatot 

jelent. A kezelésre szoruló betegek árelfogadási hajlandósága évről-évre csökken, ezért a kiegészítő 

díjak januári emelése már jelentős volumen- és árbevétel csökkenés! okozhat. A nyári időszakban a 

tavalyinál több csapadék, vagy hűvösebb idő a strandforgalom- és bevételek alakulására a 

legfontosabb kockázati tényező. A büféket üzemeltető bérlőink áremelése szintén jelentős kockázatot 

jelent, tekintve, hogy a strandon a vendégek pénzük nagy részét étel/ital vásárlására fordítják. 

Amennyiben a Budapestre beutazó turizmus csökken, úgy ez nagy kockázatot jelent a két nagy fürdő 

(Széchenyi, Gellért) forgalmára és bevételére 

A Parlament tavasszal elfogadta az 1997. évi LXXIII-as egészségügyi törvény módosítását, rnely 

szerint 2012 január l-ig visszamenőlegesen emelni kell a nappali kórházakban dolgozó orvosok és 

szakápolók bérét. Ennek pontos hatása az üzleti jelentés elkészítésekor még szárnszerűsítés alatt állt. 

A létesítmények, medencék, vízgépészeti rendszerek, valamint jelentős méretű csővezeték hálózat 

leromlott műszal<i állapota jelent meglehetősen nagy rnűködési kockázatot. 

BTI Zrt. 

A temetökről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLlli. törvény 17. § (!) bekezdése alapján a 

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint temetőfenntartó köteles az egyenlő bánásmód elvét 

megtartani az egyes kegyeleti szolgáltatók között. A Társaság által kezelt, temetkezéssei összefllggő 

adatok ezáltal nem használhaták fel a kegyeleti szolgáltatási piac fejlesztésére. A kiélezett piaci 

helyzet miatt kiemeit figyelmet fordít a társaság a vonatkozó jogszabályok betartására, mivel2012. év 

elején már erőfölénnyel történő visszaélés mialt a Gazdasági Verseny Hivatalnál bejelentésseJ éltek a 

társaság ellen, de a szolgáltatott adatok alapján a Hivatal az eljárást lezárta, megállapította, hogy 

tevékenységünk során a tátsaság betartotta a vonatkozó jogszabályokat. 
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A kegyeleti kultúra változása, a gazdasági válság mai napig tartó hatásainak a lakosság pénzügyj 

helyzetére gyakorolt hatása, a temetésszám csökkenése, a temetési módok összetételének kedvezőtlen 

irányú változása igen erőteljesen mutatkozik meg a 20 ll. teljes gazdasági folyamataiban. 

A koporsós temetések száma az elmúlt húsz évben 70%-kal csökkent (1990-ben ll 422, 2009-ben 3 

440 koporsós temetést végzett a Budapesti Temetkezési Intézet). A csökkenés üteme a gazdasági 

válság kirobbanása óta növekedett. A hagyományos temetkezési mód aránya a 2000. évi 27,6%-os 

szintről J 9%-ra csökkent a temetési módok között. 

A gazdasági válság hatására a lakosság fizetőképes keresletének számottevő mérséklődése folytán 

csökken a temetésre fordított összeg, a társaság szolgáltatásainak igénybevétele egyfelől az olcsóbb 

temetkezési forma irányába tolódik el, még akkor is, ha a családi tradícióhoz ez nem illeszkedik, 

másrészt a szükséges kellékekből a kifejezetten olcsóbb termékek kereslete nő amely egy 

folyamatosan alacsonyabb áriekvésű kellék és szolgáltatásösszetétel változást eredményez. 

A Társaság ez idáig saját forrásból finanszírozta a gazdálkodását, költségeinek közel 80%-a 

állandónak mondható. A legnagyobb ráfordítást igénylő temetőfenntartás és üzemeltetés évek óta 

fedezeti ponton működtethető abban az esetben, ha aF ővárosi közgyűlés elfogadta illetve, elfogadja a 

bruttó fedezeti elven benyújtott díjemelési javaslatot. A temetőfenntartást és üzemeltetés! a 

sírhelymegváltási díjakból fedezzük, az egyéb temetői hozzájárulási díjakból származó bevétel e 

mellett elenyésző. 

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott áremelés i javaslat nem fedezi az előző években szükségessé 

vált, de el nem végzett tevékenységek finanszírozását. A közbeszerzési szerződéseken keresztül 

ellátott temető fenntartási tevékenység további jelentős többletköltséget jelent az opciókkal együtt a 

2011. évhez képest, viszont ezzel jelentösen emelni lehet a temetőink esztétikai állapotát, és így a 

nyújtott szo!gáltatás színvonalát. 

A 2012. évi tervezett beruházások a 2010. év végén megkezdett munka következetes folyatatását, és a 

megfogalmazott célok megvalósitását jelentik, mel!yel a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. nem csak 

nagyságánál fogva, hanem szolgáltatási színvonalát tekintve is Európa egyik legnag<;obb 

szolgáltatójává válhat 

A társaság emberierőforrás gazdálkodása a szolgáltatás szinvona1ának megőrzése meiJett ts tervez 
racionalizálási lépéseket 

A társaság gazdálkodását érintő legfőbb kockázat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 

2012. január Ol-i hatállyal történő módosítása. A telekadó vonatkozásában ezen változása rendkívül 

kedvezőtlentil érinti a társaságot, mivel az új szabályozás szerint a temetők alanyaivá váltak a 

telekadónak. A telekadó ilyen mértékü megfizetésének a társaság - tekintettel arra, hog-y az éves 

telekadó fizetési kötelezettség az éves árbevétel 25%-át teszi ki - annak eleget tenni nem tud, az a 

társaság müködését teljes mértékben ellehetetleníti. Az Országgyűlés 2011. december 29. napjával 

fogadta el a Htv. módositását, mely módosítás 2012. január l. napján lépett hatályba. A módosítás 

bővítette a tárgyi és alanyi kört, szükítette a mentességet is. Ennek alapján a temetők telekadó fizetési 

kötelezettség alá kerültek. Ezt követően az Országgyűlés 2012. április 4. napján T/6163 szám alatt 
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fogadta el a Htv. újabb módosítását, mely módosítás alapján a temető mentesül a telekadó fizetési 

kötelezettség alól 20!2. május !5. napjávaL A temetőknek a telekadó fizetési kötelezettség alóli 

mentesítése tehát a jelenlegi jogszabályi környezetben 2013. január L napjától megoldott, mindez 

azonban sajnos nem érinti a 2012. évi telekadó fizetési kötelezettséget A Htv. rendelkezései 

értelmében a telekadó arányosítására, csökkentésére ugyan a 2012. adóévben jogi lehetősége a 

társaság és a BVK szeríni is van lehetőség, azonban több helyi önkormányzat ezt nem ismeri eL 

Az 58/2000 (X.26.) Föv. Kgy. rendelet 2012. május 07.-én hatályba lépett módosítása a temetőben 

végzett egyéb temetési szolgá!tatások, azaz a sírköves és a sírgondozási tevékenység eddigi 

ellenőrzésnek és nyomon követésének módját változtatta meg, Szabó Máté (állampolgári jogok 

országgyűlési biztos) ajánlásával a Budapest Főváros Kormányhivatal döntése alapján. Egyéb temetői 

munkák elvégzéséhez eddig együttműködési megállapodást kötött a társaság a vállalakozókkal, ez a 

lehetőség gyakorlatilag megszűnt, mivel az ellenőrzés lehetőségél a hatályba lépett rendelet 

gyakorlatilag kizárja. A módosítás okán nincs szankcionálási lehetőség a társaság kezében, a lehetőség 

egyedül az illetékes hatóságok (jegyző, ÁNTSZ, Kormányhivatal, stb.) értesítésére terjednek kL Ennek 

következtében vélelmezhetően a lakossági és vállalati panasz bejelentések száma drasztikusan 

emelkedni fog, továbbá 2012. évben elért temetőfenntartással kapcsolatos árbevétel csökkenésének 

lehetőségél is magában hordozza. 

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (IlL 20.) 

rendelete szerint a BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a közszolgáltatási szerződés 

kiadási előirányzatának 10%-ái zároini kelL E rendelet alapján az Önkonnányzat 2012. évi 

költségvetési terhére kifizetendő emlékparcel!ák, emlékkertek gondozására előirányzott kompenzáció 

érréke 24 625 e Ft, melynek 10%-a 2,5 m Ft 

FÖKERT NZrt. 

A társaság középtávú stratégiájában központi helyen az optimális zöldfelület fenntartáshoz való 

lépcsőzetes közelítés, konkrét fejlesztési feladatok meghatározása és annak támogatása a tulajdonos 

részéről, BVK Holdingon belüli zöldfelület fenntartási feladatok ellátása, valamint a külső piaci 

feladatok mértékének bővülése álL 

A 2012. évi Előirányzott Kompenzáció Igény-javaslat összeállításánál ezen szempontokat kerültek 

figyelembevételre, hangsúlyosan a közszolgáltatási feladatellátás minőségi színvonalának emelése, 

mint Budapest Főváros Önkormányzata által átadott közszolgáltatási feladat, a rendelkezésre álló 

eröforrások minél hatékonyabb és költségtakarékosabb felhasználása me ll ett. 

Az építmény- és telekadó drasztikus növekedése maga után vonná közszolgáltatási feladatellátásunk 

teljes ellehetetlenülését Ennek érdekében felülvizsgálatra kerül a társaság tulajdonában lévő és magas 

építmény- és telekadóval érintett területek felülvizsgálata akként, hogy az ott végzett tevékenységek 
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képesek-e, a megnövekedett adóterhek ellenére gazdasági eredményt elérni. 

A társaság célja a FŐKERT Mémök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. piaci potenciáljának növelése, 

hogy az itt elért, piaci szolgáltatásokon elért eredménnyel növeini tudja a Főkert NZrt. a 

közszolgáltatás hatékonyságának és minőségének javítására fordítható forrásait. 

A társaság még 2011. október 31-i határidővel elkészített Előirányzott Kompenzáció Igény 

Javaslatában és összhangban a Stratégiai tervben megfogalmazott célokkal, az alapfenntartási 

feladatok ellátására biztosított kompenzációt 2,519 milliárd forintban határozta meg. 

A javasolt kompenzáció mértéke lehetőséget biztosított volna egyrészről a Társaság által fenntartolt 

mennyiségű zöldterülethez elvárható szakmailag optimális minőségű fenntartási technológia és az 

ehhez szükséges támogatási 

20 l J. évi minöségjavító 

humánpolitikai stratégiánk. 

szint folyamatos és 

munkafolyamatok 

lépcsőzetes, 5 éven 

városkép-javítási 

belüli elérésére, 

továbbvitel ére, 

másrészről a 

harmadrészt 

Budapest Főváros Közgyűlése a társaság részére a 2012. évi Közszo!gáltatási feladatok ellátására 

2012. február 29-én összesen !.850 millió forint kompenzációt szavazott meg, mely alapösszegből 

azonban !85 millió forint zarolásra ker(ilt. 

A társaság beruházásait stabil likviditásának köszönhetően az értékcsökkenés felett tervezi, meiyek 

jelentős részét az évek óta elmaradt, pótló gépberuházások és a feladatellátáshoz nélkülö?JJeteilen 

kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzése tesz ki. 

FÖKÉTÜSZ Kft. 

A FÖKÉTÜSZ Kft. 2012. évben az elfogadott 2016-ig szóló társasági stratégiajában 

megfogalmazottaldml összhangban végzi tevékenységéL Ennek megfeleiően célja 20 !2-ben is 

korszerű és a jelenleginél magasabb színvonalú közszolgáltatás és a stratégiai célokhoz igazodóan 

magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkező munkatársakkal minöségi kéményseprő-ipari 

szolgáltatás megvalósítása. 

A modernizálás és magasabb színvonalú szolgáltatás megvalósítása jegyében 2012-ben további két 

kirendeltségünket készíti fel a mesterséges égéstermék-elvezetők időszakos ellenőrzése és szükség 

szerinti tisztítása feiadatának ellátására. 

A gyorsabb és komfortosabb ügyfélkezelés, a modern ügyfélszolgálat megteremtése érdekében több 

beruházás és képzés fog megvalósulni. 

Okulva a 201l-es év során tapasztalt anomálíákból az alkalmazott műszaki-szolgáltatási és irányítási 

rendszert (T A VIR) összekapcsolásra kerül az ügyviteli rendszerrel. Az informatikai fejlesztések az év 

fontos feladatai lesznek, minőségi változást hoznak pénzügyi, számviteli valamint nyilvántartási és 

műszaki adatfeldolgozó tevékenységben. 
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törekszik az ügyfél-elégedettség növelésére, a 

tevékenységet kifejtve. 
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minél hatékonyabban kihasználva a társaság 

lakosság körében felvilágosító, tájékoztató 

A közszolgáltatási feladatok volumene a kémények számának alakulásától ftigg. Míg a 20 ll. évben 

összesen 1.024.300 db kémény volt Budapesten, addig ez a szám 2012-ben várhatóan 1.021.300 db-ra 

csökken. A csökkenés oka az a több éve tartó folyamat, melynek során a régi, sok egyedi kérnénnyel 

rendelkező épületeket lebontják és helyükre egy, vagy csak néhány központi kérnénnyel rendelkező 

épületet emelnek, továbbá a hagyományos gravitációs kéményeket felváltják a modern 

tüzelőberendezések üzemeltetési követelményeinek jobban megfelelő ún. mesterséges kémények. 

A meglévő kéményállományorr évente visszatérően - megrendelés nélkül - előre tervezett időpontban 

végzi a társaság a kéményseprő-ipari közszolgáltatást. Gondoskodil( a kémények és tartozékaik 

ellenőrzésérő l, tisztításárá l, müszaki állapotuk felülvizsgálatáról. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartoznak az ügyfelek által igényelt, megrendelt 

kéményvi?.sgálatok, szakvéleményezések is. Ezeket a szakvéleményeket a különféle tüzelőberendezés

cserék, az épüiet-felújítások, új épületek emelése, a kémények átalakítása kapcsán adja ki a társaság. 

Mindezen feladatok magas színvonalú ellátása érdekében megfelelő létszámú és szakmai 

felkészültségű személyi állományról kell gondoskodni. Biztosítani kell a közszolgáltatási feladatok 

szakszerű ellátásahoz szükséges műszereket és felszereléseket. Területileg szeevezett kirendeltségeket 

tart fenn, amelyek munkaidőn kivüli ügyeletet tartanak és ügyfélfogadási tevékenységet is folytatnak. 

Nem minősül közszolgáltatásnak, de tevékenységi körbe tartozik az építési tervek kéményseprő-ipari 

szempontú feltil vizsgálata. Ilyen eimen a korábbi évnek megfelelő volumennel kalkulál a társaság. 

A műszaki fejlesztés fő iránya a műszeres vizsgálatokhoz és kéményellenőrzésekhez szükséges 

műszerek biztosítása. 

Sürgősen megoldandó feladattá vált a kéményseprő-ipari szolgáltatás végzése során keletkező, egyre 

növekvő mennyiségű, nem selejtezhető, illetve hosszabb ideig megőrzendő iratok, dokumentációk 

elhelyezése, visszakereshető módon tö1iénő tárolása. Az ügyfélszolgálati fejlesztésele keretében 2012-

ben tervezi a társaság két telefonközpontjának cseréjét is. 

A munkaigényes és nag'; egyéni felelősséggel járó kéményseprő-ipari tevékenységet csak képzett, 

megfelelő szakértelemmel, fizikai adottságokkal és munkamorállal bíró dolgozók képesek végezni. 

Mivel iskolarendszerű képzés keretében kéményseprő-ipari képzés nem folyik, a szakmunkás 

utánpótlás érdekében a társaságunk szervezi - az ÉMl Építésügyi Minőségellenörzö lnnovációs 

Nonprofit Kft bevonásával-az elméleti oktatást és saját erőből biztosítja a gyakorlati képzést. 

A társaság 20 !2-ben várhatóan tartani tudja kedvező vagyoni helyzetét és működését döntően saját 

forrásból képes biztositani. A társaság gazdálkodása a kiegyensúlyozott likviditás! biztosítja. 
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FTSZV Kft. 

A társaság új közszolgáltatói szerződése szerinti feladatok új, más szellemiség megjelenését jelenti az 

FTSZV életében. A rugalmas szervezetfejlesztés feltételeinek biztosítása elsődleges feladat és a 

társaság meg kívánja teremteni annak a lehetőségét, hogy különböző kompetenciák, vagy 

szakértelmek integrálódjanak a mostani szervezetbe. Feladalközpontúvá kívánja tenni a müködést, 

amivel biztosítható a hulladékgazdálkodás rugalmas piacához való gyors alkalmazkodás képessége. 

A belső szabályozás területén jelentős előrelépést kíván tenni, a cég minőségbiztosítási rendszerét is 

valós alapokra helyezve evveL A BVK felkészülési projektben való aktív részvételtől ebben a 

tekintetben sok várható, az FTSZV, mint meglehetősen elmaradt társaság fogja talán a legtöbbet 

profitálni a folyamatbóL El kívánja érni, hogy a szervezet minden szin~én megfelelő motiváció 

működjön. Az társaságnál dolgozók érezzék fontosnak a rájuk bízort feladatot, azt, hogy biztos, stabil 

vállalat munkatársai, legyenek büszkék a munkájukra. Teljesítményüket anyagilag és erkölcsileg is el 

kívánja ismerni. 

A következőkben felsorolt stratégiailag fontos területek rendkívül ésszerü gazdálkodás mellett 

célozhatók meg eredményesen. Ez nem csak a pénzzel, hanem a különböző belső eszközökkel, 

erőforrásokkal történő alapos, programalapú tervezés mentén érhető el. Nem feledhető ei, hogy az 

FTSZV Kft jelenleg egy "kivéreztetert" vállalat, amelynek eszközgazdálkodására az amortizáció 

felélése, pénzügyeire az eladható vagyon eladása, személyzeti politikájára pedig a csendes 

reménytelenség volt a jellemző. Ez a társaság szerint egyértelműen kijelöli a követendő irányt. 

Az FTSZV Kft 2011-es fő tevékenysége a Fővárosi települési folyékonyhulladék kezelési 

közszolgáltatás megszervezése, fenntartása. Emellett - és a cég egyik igen komoly értéke -

rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladékok igen széles körére hulladék be[S';űjtési és 

szállítási engedéllyel. A társaság 2008-ig rendelkezert olajos hulladékokra vonatkozóan kezelési 

engedéllyel is, de az- a telephelyének orthont adó terület övezeti besorolásának megváltoztatása miart 

-a XVl!I. kerület Önkormányzatának határozatát követően bevonásra került. 

Az FTSZV Kft telephelyén található az ország talán legnagyobb több évtizede felha[S';ott 

hulladéklerakója, melyet a XIX. században létesítert a terület akkori tulajdonosa Csér; báró, Ezt a 

lerakó! felhagyása után nem rekultiválták. A terület mérete megközelíti a 40 hektárt. Az itt található, 

több mint egymillió tonna hulladék pedig veszélyezteti a talajt és a talajvizet, tekintertel arra, hogy 

már akkor egy felhagyort kavicsbánya helyén létesült Ebben a kavicsos összetételben jelentős 

talajvízmozgások figyelhetőek meg. A rekultivációja jelentős értéknövelő és környezetvédelmi 

szempontból fontos feladat lenne. 

A társaság a vagyonát az elmúlt l O év folyamatos forráselvonása miatt gyakorlatilag felélte, 

ingatlanvagyana jelentős, az ezeken található épületek és építnények állaga folyamatosan romlik, 

düledező, jelentős felújításra szoruló vagy elbontandó, de valamilyen módon fejlesztésre szoruí. 

A budapesti települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatási tevékenység elszámolási rendjét 

sikerült mai fogyasztói igények és jogi elvárásoknak megfelelően átszerveznL A hagyományos -2013 
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február 28-ig még választható - elszámolási rendszer rnellett bevezetésre került az ingatlanon 

keletkezett szennyvízmennyiséget alapul vevő, a csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztólehoz 

hasonló elvű elszámolási rend is. Ez a fogyasztott vízmennyiség alapján a csatornaszolgáltatás 

egységárához közeli egységnyi díjtétel alkalmazásával számolja el a közszolgáltatási díjat. Az erre 

vonatkozó jogszabályi előírások 20 ll-től kötelezik a tízezer lakosegyenértékű, vagy annál nagyobb 

mennyiségű szennyvizet tennelő településeknek. 

Az üzleti modellt az FTSZV kft 20 l l áprilisában kezdte meg kidolgozni bevonva a BVK gazdasági 

pénzügyi, jogi területen nagy tapasztalattal rendelkező munkatársait. Az eredményt 20 ll 

augusztusában tárgyalta és annak bevezetését támogatta a BVK Holding igazgatósága. Az akkor 

elfogadolt modell tartalmi elemeihez képest jelenős változások következtek be. A rendszer bevezetése 

20 ll. november l. helyett 20 l 2. március l-re, azaz négy hónappal tolódott. Ennek 

köverkezményeként csökken az eredeti modellben rögzitetthez képest a 2012-re tervezett árbevétel. A 

társaság képes önerőből, alvállalkozók igénybevétele nélkül ellátni a közszolgáltatási feladatát. 

Azonban a márciusi és áprilisi számlázási adatok, valamint az ennek alapján a Fővárosi Vízművektől 

kapott tavalyi tényadatok alapján sokkal nagyobb vízfogyasztás, azaz számlázási árbevétel alap, 

valószínűsíthetöen éves összesen mégis növekszik. 

A társaság a fenti tevékenységén kívül a budapesti központi Szennyvíztisztító Telepen keletkezett 

víztelenített fölösiszap szállítását és árta!matlanítását is végzi, valamint a közszolgáltatás részeként a 

Budapesti Központi Szem1yvíztisztító Telep működését ellenőrizni hivatott, az Európai Uniós 

Támogatás felhasználásával beszerzésre került manitoring busz Uzemeltetése is az FTSZV Kft 

feladatává vált. 

Kelt: Budapest, 2012. június 7. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 

A BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság tulajdonosának  

 

Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztük a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 

(továbbiakban: BVK csoport) mellékelt 2011. évi összevont (konszolidált) 

éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves 

beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített összevont 

(konszolidált) mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 

116.113.097 eFt, a mérleg szerinti eredmény 882.274 eFt (nyereség) –, és az 

ezen időponttal végződő évre vonatkozó összevont (konszolidált) 

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és 

az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért 

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a számviteli 

törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli 

elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint 

az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 

hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. 

 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése 

könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre.  
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Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfelelünk bizonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és 

végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont 

(konszolidált) éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek 

célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves 

beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott 

eljárások, beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, 

akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a 

könyvvizsgáló megítélésétől függnek.  

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) 

éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása 

szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának 

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. 

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli 
politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések 
ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó 
prezentálásának értékelését is.  
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 

megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) 

megadásához. 

 

A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a 

megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a 

Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb 

felkészültsége és meggyőződése alapján a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 

Budapest, Fogarasi út 58., Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, Dr. 

Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz.: 002431) a BVK csoport 

2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az alábbiak szerint 

minősíti: 
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Záradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során a BVK csoport összevont (konszolidált) éves 
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő 
bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves 
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli 
elvek szerint készítették el.  

Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a BVK 
csoport 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet ad. 
 

 
Egyéb jelentéstételi kötelezettség az összevont (konszolidált) üzleti jelentésről 
 

Elvégeztük a BVK csoport mellékelt 2011. évi összevont (konszolidált) éves 

beszámolójához kapcsolódó, 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi 

összevont (konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát. 

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a számviteli 

törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli 

elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az összevont 

(konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó összevont 

(konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése.  

Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az 

összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) éves 

beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta 

egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett 

információk áttekintését. 
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Véleményünk szerint a BVK csoport 2011. évi összevont (konszolidált) 
üzleti jelentése a BVK csoport 2011. évi összevont (konszolidált) éves 
beszámolójának adataival összhangban van. 

 

Budapest, 2012. június 7. 
 

 

 

 

 

 

Dr. Szebellédi István 
Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz : 002431 ) 
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1148 Budapest, Fogarasi út 58. 
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