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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormá nyzat Képviselő-testülete részére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat2021. évi konszotidált
költségvetési beszámolójának könywizsg álatáről

Vélemény

Elvégeáem Budapest Fővaros IX. Kerület Ferencváros Önkormanyzat (az Ónkormanyzat)
mellékelt 2021. évi összevont (konszolidált) besámolójának könywizsgéúatát, amely összevont
(konszoliűlt) besámolő a202I. december 31-i fordulónapra készített konszolidalt mérlegből -
melyben azeszközőkés források egyező végösszege 223.572.023.796Ftrazugyanezen időponttal
végződő 2021, költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből - melyben a

teljesített költségvetési bevételek összege 15.398.978.407 Ft, a teljesített költségvetési kiadások
összege 15.314.508.309 Ft -, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidalt
eredménykimutatasból - melyben a mérleg szerinti eredmény - 1.034.089.80ó Ft (vesáeség) - á1l.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet
ad az Önkormányzat 202l. december 31-én fennálló varyoni és pénzügyi helyzetéről és az
usi anezen időponttal végződő 2021. év költsógvetésének teljesítésérőlo valamint alzuganezen
időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Maryarországon
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: ,rszámviteli törvényo')
és az államhá'zÍartás számviteléről szóló 4l20l3. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
,,az államhántartás számviteléről szóIó kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

KönylvizsgáIatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Starrdardokkal össáangban és a
könyr,vizsgálatra vonatkozó - Magyarorságon hatályos -törvények és egyéb jogszabályok alapjan
hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem ,l
könyavizsgáló összevonl (konszolidált) beszámoló könyuvizsgálatáért való felelőssége" szakasza
áríalmazza.

Független vagyok az Önkorményzattől a vonatkozó, Magyarországon haáyos jogszabályokban
és a Magyar Köny,,vizsgálói Kamara,"A. könywizsgíúői hivatris magatartási (etikai) szabályairő1
és a fegyelmi eljarásról szőlő szabélyzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Könywizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testiilete által kiadott ,Nemzetközi
etikai kódex kamarai tag könywizsgálóknak (a nemzetközi fiiggetlenségi standardokkal
egybefoglalva)" című kézikönyvében ( az IESBA Kódex-ben) foglattak szerint, és megfelelek az
ugyanezen normábarr szereplő tovabbi etikai előírásoknak is,

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könywizsgálatibizonyíték elegendó és megfelelő
alapot nyújt véleményemhez.
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Firyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet, hogy a Konszolidált mérlegben szereplő mérleg szerinti eredmény eltér
a Konszolidált eredménykimutatásban szereplő mérleg szerinti eredménytől tekintettel arra,
hogy a Konszolidiilt beszámoló eredménykimutatasa tartalmazzaaz évközben a Polgrármesteri
Hivatalba beolvadó Köáerület-Felügyelet adaáít is. A Konszolidált mérlegben a Köáerület-
Felügyelet zátő eredménykimutatásanak adata a,,Felhalmozott eredmény" sorában kerül
kimutatásra. Ez okbó1 az eltérés a mérleg főösszegét nem érinti. A könywizsgáló a Jelentés 6.

számumellékletében (Kiegészítés) az Eredménykimutatást a valós adatok szerint mutatja be

és a Konszolidált mérlegben szereplő mérleg szerinti eredményt igazolja, 1.034.089.806 Ft
összegben.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidátt)
beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáLő éves költségvetési
beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az áIlarnháztartás szétrrwiteléről szóló
kormányrendelettel össáangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítéséért, valamint azolyanbelső kontrollért, amelyet a vezetés sziikségesnektart ahhoz,
hogy lehetővé vráljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás rállítástól mentes
ö s szevont (konszo lid á|t) b e szátmo ló elkészíté s e.

Az összevont (konszolidált) beszrámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért,
hogy felmége az ÖnkormanyzatnáI és intéznényeinél a vállalkozés folytatása elvének
érvényesiilését - kiilönös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve
a beszámolási időszakot követő költségvetési éwe tervezett szewezett és feladatváltozásokra -

, íigyelemmel arra is, hogy a váúIalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési
beszámolóik összeállításáétt az ewes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a
vállalkozas folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő
rendelkezés nem akadáIyozza, illetve a tevékenység foly.taüísának ellentmondő tényező,
körülmény nem áll fenn.

Az trányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi
beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könywtzsgálatáért való felelőssége

A könywizsgáLat során célom kellő bizonyosságot szerczli arról, hogy az összevont
(konszolidált) beszámoló egésze nem tarta]maz akén csa]asból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítást, valarint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmaző fiiggetlen
kOnywizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzett
könywizsgálat mindig feltarja az egyébként létező lényeges hibás átlítást. A hibás rátlítasok

eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehetazavátakozás,
hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasznrálók adott összevont
(konszolidált) beszámoló alapjánmeghozott gazdaságí döntéseit.
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Eryéb kérdések
A jelen könywizsgálói jelentés, aMagyar Állarnkincstrár á]tal azáttafiúáztaítas számviteléről szóló
kormánylrendeletben foglaltak a\apján elkészített és az Önkorményzatnak megküldött, összevont
(konszolidált) beszímolóról készült.

Budapest, 2022. április
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1. számú melléklet

T elj ességi nyilatkozat
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EFENDER Szárnviteli, Tanácsaó és könywi zsgálő BL

Flender Eva kamarai tag könywizsgálő részére

A jelen teljességi nyllatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2O2I. december 31-ével végződő évre vonatkozó beszámolójának Ön áItal végzett
könywizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyrwizsgálat célja annak megállapítása,
hogy a Budapest Főváros IX. Keűlet Ferencváros Önkormányzata által a2021. évről készített
beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") és az
állmnhazíartás sziámviteléről szóló 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (,,azá||amhéatartás számviteléről
szóló kormányrendelet") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós
képet ad a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyoni és pénzügyi
helyzetérőI, és a 2021. év költségvetésének teljesítéséről, valamint a 202I. évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvv izsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzitett
kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi
kimutatások Számviteli törvérrrryel és az á|Iamházíaítás számviteléről szóló
kormányrendelettel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint
meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyoni, pénzűgyi
helyzetéről, a költségvetésének teljesítéséről és jövedelmi helyzeíérőL A Számviteli
törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az 202I. december 3i-én
zárult évre vonatkoző pénzigyi kimutatások elkészítése során is.

2. A számviteli becslések - beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is -
készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi
kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Önkormányzat pénzigyi
kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

3. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet avezetés és az
irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg alÁoz, hogy lehetővé
tegye olyan pénzügyi kirnutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból,
akar hibából eredő lényeges hibás állítást.

4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Szárnviteli
törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos
követeléseket vagy tartozásokat, az érlékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és
pénzátadások összegét, alizingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban,
amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban
bekövetkezett események miatt a Számviteli törvérry és az államháztaftásijogszabályok
helyesbítést vagy közzététe|t ír elő.



6.

7.

Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások - amelyeket Önök a

könyr,vizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak -, valamint ezek hatásai sem
önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze
szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák,
mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyllatkozathoz.

Elismerjük íblelősségünket, hogy az Önkormányzat teljesítse az á|talános forgalmi adó
bevallással, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá
megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást
az Önkormányzatrendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban
a könywizsgálat által feltárt hibákat, arnelyeknek az adőhatósággal való utólagos
elszámolásáért és rendezéséért az Önkorm ányzat vezetése felel).

Nincs tudomásunk bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen
befolyásolná a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata pénzügyi
helyzetét.

Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az
eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonl.talanságot okozva jelentős
kétséget vethetnek fe| az Önkormányzattevékenységének folytatására való képességével
kapcsolatban, valamint bemutattuk ezen események vagy körülmények kezelésével
kapcsolatos j övőbeni terveinket.

Közzétettik a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvény és az állambáztartási
jogszabályok által előírt, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről szóló megbízhatő és valós kép bemutatásához szükséges számszerű adatokat
és magyarázatokat

A rendelkezésre bocsátott információ

l1. Megadtuk Önnek az alábbiakat:

" hozzáferést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a
pénzrúgyi kimutatások elkészítése ,szempontjából relevánsak, mint például a
nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;

" további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céIjfua kértek tőlünk; továbbá

" korlátlan hozzáférést a gazdáIkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől
Ön szükségesnek tartották könyvvizs g álati bizonyíték b eszer zését.

Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a
pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős
tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások
minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Budapest Főváros IX. Kerület
F erencváro s Onkormá nyzata p énzrjgyi, vagyoni és j övedelmi helyzetének megbízható és
valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény és az államháztartás számviteléről
szÓlÓ kormányrendelet szerint, valamint tatla|mazzék azokat a bemutatandó
információkat, amelyeket a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatára
vonatkozó törvények és j ogszabályok előírnak.
A belső ellenórzést érintően minden tudomásunkrajutott hiányosságrő|tájékoztattuk Önt.
Nincs tudornásunk ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről, amelynek
hatásait figyelembe kellene venni pénzigyi kimutatások elkészítésekor yagy a pénzigyi
kimutatásokbarr nyilvánosságra kellene hozni. Felettes szervektől nem érkezett olyan
visszajelzés, amely szerint pérrzügyi szárnviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne

8.

9.

10.

12.

13.

14.



megí-elelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással
lehetnének a pénzűgyi kimutatásokra. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkorrnányraia miÁden szempontból teljesíteite azon szetződéses megállapodásait,
amelyek nern-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.

15. A 202I. december 31-i pénzügyi kimutatások tarlalmazzák a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét,
valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Onkormányzata megfelelő jogcímmel rendelkezik a
tulajdonában lévő összes eszkőzte, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó
jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Onkormányzata egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a
pénzűgyi kimutatásokban.

16. Nincsenek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatta| szemben olyan
nem érvényesített igények, arnelyek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

17. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely
lényegesen befolyásolná eszközeink és for:rásaink besorolását vagy könyv szerinti éfiékét.

18. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vezetésének, illetve az
irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a
Pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásárő| szőlő
hatál yo s törvényb en me ghatár o zott vi s szaélés ek fo galmát kim erítenék.

19. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy
vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a2021. december 31-én záru|t évre vonatkozó
pénzügyi kimutatásokra és az azol<kal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs
ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, vá|tozást idézett
vagy idézlret elő a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatapénzigyi
helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Budapest, 2022. április 19. .:T\

1.o^j3



EF'ENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cégje$/zékszám: 01 06 75]999

1]46 Budaoest. Thökölv út 170. 1. ern.__6.

2. számű melléklet

E gyező s é gi nyila tkozat



Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata2O2|, évi óves
költségvetési beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv
adataival tételesen megegyeznek.

Budapest, 2022. április 19.

Romhányi Ildíkő
Pénzügyi lrodavezető



EF'ENDER Számviteli, Tanácsadó és Könlwvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám; 01 06 751999

1146 Budanest. Thökölv út 170. 1. em. 6.

3. számú melléklet

Költségvetési j elentés



PIRj 7:!5726 K6Zült 2022.0,1 ]9 1:] ,1]
Ö5szevonl(kon5,olldáh)b6zánn'u ,nuu,,ou, oo"u,
BUi}APEST róvÁ Ros Ix KERal FjI FERllNcvÁRos oNKoRMÁNYZAT^
Megye 01 Pénzi]gyi kólzd 0009
sakág: {}4] ] 05 szelfur: ]254 ldós7rk: 202l K()NSZ

K01 - Onkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámo]ó K l-KB. Koltsésvetési kiadások
Konszolidálás el tti sszeg konsrc]idálás konszolidalt sgee

2 3 4 5 6
01 1'ónajn! szcnD(i illel!lénYek, nlInkaLérck (K] 10] ] (j39 l]95 5B0 0 3 639 895 580

02 Nolnrntiv jt lalmak (K1 102) / 1(] r9f 70{j 0 210 99.] .66

03 céliUllil(ás. proieklplónri!n (l\1 i0:]J 1]6 438 7.13 0 136 438 7n3

04 Késlen}óti. iiByeleli, helyet(esilisi Clij. trilólá, (il5ZOlgáli( (Kl l0.1) ]3 177 024 0 L a)4

06 ]ubiteUn]i jutalon (Kl l06) ,19 095 177 0 49 095 17j
o7 Réren kivtili ]u(atások (K l i07) i6 617 382 0 2166]7382
08 RuháZdl] kotlséstérítés (K1]0{]) 99 667 532 0 99 iíj7 i32
09 KoZleledósi k ltség(eritóS (K1109) 9 r55 409 0 9 755 409

10 EcvóL kóllségtérirések (K1 l 10) i5 653 272 0 15 653 272

11 Lakhirl.isi tánrogitások (K1 ] ] L) 001 000 0 2 00i (]o0

l2 sZo.iáLis tánoqatások (Kl l L]] í173 251 0 B73 )5I
i3 FoglaikoZtal01tak cgyéL] sZcmé]yl lllt{Jt;sij (&g1; 1J) (Kltl3) 1)2 211 499 0 I22 27 I 499

i5 FogIilkoZtalottak szelnélyi jUllaIá5al ( 011,, +]:]]) (Kl1) 4 536 .,140 635 0 4 536 4f0 6:]!r

l6 \ dl",/lUll l,\/l\eB!i\é n\ l ll,i1,1\, \l\ i 85 ]3t 74 l 0 85 13l 74l
1,7 Munkivég7,ésíe iíánytiló e8yébjog! 5Z!nYban nem sn]ir fo8lalkoztdkrt ilk tizc(eil

jutta(ások (Kl22)
164 437 929 0 16.1 437 929

1B F.gYéIr ktilsó szenélyi ]utiatások (K]2a]] 78 018 419 0 78 0]B 4 l9
19 Külsij személyi ju(lalások ( l61 l7+]8)(K]2) 327 5t]8 089 0 327 588 089

20 Személyi iuttatások (=15+19) (Kl) 486/.028724 0 48u028724
21, Munkaadókat te el jiárulékok és szociáIis hozájránnási adó (=z2+...+2n

(K2)
8oo7M776 0 8w744776

22 :l)bíjl: szociális ho7zájárulási ad(j (l(2) 695 ]45 347 0 695 445 3.17

23 rbb l: rehabilitációs hozzájánllás (K2) 48 18l 320 0 4íJ ll]1 32()

25 rbb l: táDpénz hozzáiánllás (K2) 13 947 521 0 ,3 917 524
26 ]btjajl: lnunkaadót a íoglalko7Iáioltak lés2óre lijninii kiíizetésekkel kapcsolatban terheltj

nás iárulék ielle{ii kóteleZ llségek (K2)
) 221 57s 0 2 22I 579

27 ]bbfjl: mtulkállatót t rhel szerlélyL 1iivcdeleuatló (K2) 40 949 00( 0 40 q4.) ()06

jakn]ai anYaqok beszerzése (K:J] L} 22 170 94 0 22 |7o 942
29 l)zeneltetési anyagok beszcrzése (KJ12) l52 907 0l]2 0 152 907 0B2

30 Árube5zePés (K313) 5 510 037 0 5 510 037

31 KészlctbesaEés (=28+29+:]0) (K3 l ) 180 588 061 0 1B0 5BB 061

32 lnfom]ati kai szolgáltatások i8énybevéle]e (K32 1 ] 114 73574a 0 l14 735 74a
33 Eq!élr komDunikációs sz!lHáltatásol, (K322) 27 651 43A c 27 651 434

34 KonililuDikációs sálBáttatások ( 32 1 3::]) (K32) I42 387 a2 c 142 3a7 |82

K ziizemi óak (K331) 317 l33 719 317 133 719
:l6 Vásárclt élelmezés (K332) 488 6s6 7lt] 4B8 656 71B

37 t]érLeti és lízins díiak (&sti=38} íK333) 83 43 327 1B3

39 Kafbántanási, kisjavítási srclgáltatások (K334) l73 925 852 173 925 Bs2

40 K Zve(ite( sz.lgáltatások (&gt;.41) (kJ35) 28 301 946 28 301 946

41 ebb l: államháuanáson bel l (K335) 621 000 621 000

42 sakDai (evékenysé8et segít snlgáliat;sok (I(3i]6) 336 15B 059 U 336 l58 059
43 Egvéb s7olqáltatások (>.44) (K337 2 466 494 44I 2 466 494 441

44 ebbiíl: biziosítási díiak (K337l 24 35l 404 0 24 3s1 4o4

45 Szolgállatási kiadások (=3s1 36+]'7 r 39+ 40 +42J a:]) (K33) 3 B53 997 918 C 3 B53 997 918

Adatellelrórzó kód: -72-3b-69657 5-7 a7 1 ] 0323c,41 67 72364cI0- 1425-2e51

Megnevezis



PlR 735T2b Ksz{ill 2022M,l91343

Öszevo (ko szolidáIl) be5zámo6 Énatripu,, ru"nt

BtjDAPEsI!óv^Ros lx KERal.El FLRt]Na]vÁRosoNKORMÁNYZA,I,A
Me&ve: 0l Péüúgyl köuet: 0009
szalnig 341105 sz""klor ]254 ldó9akj 202l.K()NsZ

K01 - Önkormánvzati (irányító szervi) konszolidá}t beszámoló - Kl-KB. KoltqéeyeÉ ] kiqda 9B
Megnevczís Konszolidálás e] tii sszeg konszolidálás Konselidát sszeg

2 3 4 5 6

,16 Kikúldelesek kiadásai (K34] ) ]96 893 0 l !x_j lJ9:]

Rei.l;1nr ós propagandaklddások (K:]J]) 12 44l 234 ] f4 l 2:J4

Kl[ |(ledsek, reklánl ól llropag;nrlakii.ii!{,L ( ]611;) (K34 2 638 l27 0 12 63a 127

,19 Mtikodési.élu el Zeleselr tels7;imil0ll áililnnüs iorgdtfii adó (K.-]5]) 880 477 ] Si 0 3í]0 47: l54

Fizetendíj általános íorgalnri ad(j (K35_] 73 917 000 0 l73 9 17 000

5l Kafi nlkiadások (&gt; =52+ 5:T ) (tj:]54 l 490 919 0 1 ]90 919

5B F,gyab doiogi kiadások (K355) 1:5 5B1 525 0 ]25 58] 525

59 Kiil niéle bPliZclések és gvób &rloÉ]l lid(1,1sl)k ( 49;50+51+54+58) (Kls) l 1B1 .166 59B 8] 466 i98

60 Dolosi kiadásk (=31i34+45+48+59) (I(3) 5 371 077 886 0 537lo77 ffi6

97 IntéZnlén!i Pllátoltak PéilZbcli jUllilasJi (&gti 9t]+99) (K47 277 590 0 )7i 590

99 cbból: oklatásban résztlc\ k pén/belt ]llftiíás.i (K,]7 271 59o c 277 590

100 t]Évéb nelr i0téZnrénYi cllálások (&gt:, 1|], .., 1 ]9) (K4{]) 162 331 42i ]{j2 ]]i 42l

115 cbbijl: eg]ab. a7 nkotInáDy7aI lPndelflób 1 llreBá-lLapito( juttníás (K48) 2 17 393 17 393

ebból] kijZl lile(és IsZoctv.4B, ] (K{8) 8 389 725 B 389 725

ebbíjl: telcpiilési támogalás IsZo.(!,45 ]. (K4t]) 152 624 303 0

119 bl]ij]: nkorn;llryZat áilal \d]át lla(áskólhe| (neD 57oclálls és gycnnckvédcltrli clóirások
atap]án) ado( nlás cllálás (K4í])

1 i00 0íl0 0 l ] (x} 000

I20 F.lIátotak pénzbeti jut(a(ásai (=61 l62 r 7:]+ 74+i]5 ] 94r 97+100) (K4) 162 609 011 0 l(j] (íI) 0l t

24 hel!i oDko|mánvzatoL laNényL.]l ííijson alnpuló hPliZetései (K5022) 1 0J9 904 749 0 l 049 1}04 749

F.gyéb clvoDások, b fizPlések (K502:]) 1 2|2 0 1 2l2

I]lvoniisoi és befizelések (= 123+ l 2t+ l2:' (K50] ) i 049 905 961 0 t 049 905 96l

150 I]Pyéb nllikódé5i cél tátrro8atásol álldfllhaZianiis.n ljcliilre (=l51r.,,+160) (K506i l35 370 91l 0 135 370 911

151 i]h l, k 7Donli kóltséÉvelési sztn,ek íK506 70 345 2B2 0 70 ]45 2B2

]bb l: egYéb feieTti kezelésíi elóilán!:Za(ok (K506) 2 361 804 0 361 B04

l57 3bbói: hclyi ónkományzalok és kolt5ógvelési szen,eik (K506) 45 674 973 0 45 67 4 <J73

59 rbb l: nemZ tiséÉi ónkoímányZalok és Li]ltségvelési s?íeik (K506 16 988 852 0 16 98B 852

Eevébmijk désicél tánlogalásokállánlItáztanásonkivtilre(=179l.,.+188)(K5l2) 904 205 883 0 904 205 88

rbból: esvházi ioqi szemalvek (K5l2) 2 400 000 0 2 .100 000

rB0 :bh l: nonprofit gazrlasági 1ársaságok (K512) 2 5B5 000 0 2 5t]5 000

lB1 ebból: egyéb civil szeNezetek (K5I 2) 24B 415 340 0 ]48 4]S 34(

ebból: ilázlanások (K512) 23 529 0 23 52a

lB5 ,hhólI ijnkomráDVZali !obbsóei fulaidon nem DélrzliqYi vállalkoZások (K512 630 l74 ol4 0 630 474 014

lB6 :bból: egyéb vállalkozások (K5 l2 20 00B 000 0 20 00t] 000

18t} cbból: eqvéb ki'lllóldiek (K51.]) 300 000 0 300 000

190 Eryéb m k dési c:ari kiatlírck
éI21 + 126 +127 + 128+ 139+150+ 161 +L63 + 77 5 + 17 6+ 17 7 +178+ 189) (K5)

2 089.a2 755 0 2 089 4t|2 755

t9r lmmateriális iavak beszcués , létesí|ésc (Kíj1) 8 001 279 0 B 001 279

192 InEatlnnok beszcEése, létesítóse (&gl; ] 93) (K62) 152 15o 927 0 152 t50 927

]94 íníormatikai szkajZijk besZerese, lótcsitése (K63) 31 342 186 0 31 ::}4] 186

t95 Egyéb táráyi eszkiia k besreEése, léIesitése (K6,4) a5 736213 0 85) 736 213

l96 Részesedések bcszeuése 1> t97) (K6S) 3 000 000 0 3 000 000

200 Beruháási cél el retesen felsámított általános forgalmi adó (K67) 72 B25 a49 0 72 B25 a49

201 Berul ások (=191+192+194,+195+196+198+200) (K6) 353 056 454 0 353 056 4!1

202 Insatlanok fel iítása(K71) 648 ll5 201 0 64B 115 201

Adateljenórzó kód: -72-3b-696575, 7 a7 f] 0|]23c-1 L67 -72364c1 0-L425-2e54

4/'

1/-

12rj

l5f

11a

l79

- 5_



PIR:735726 K6züi]2022,M,r9 ]3]43

Ósgerc (koísal'dilt) beszánob Énét upu, ro,inl
BUDAPEST FÓVÁROS tX, KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZ^TA
Meg.y€: 01 PúzügJi ló@,0009
szakág: 8a]]05 szekoi: l25a ldósza}: 202l.KoNsz

:ervi) moló - Kl_KB K
idálás el tti sszeÉ K( Konszolidált cisszeg

2 ,1

205 Fel jitási cél elóZ les n felszámitotl általános forgalmi adó (K74 l74 950 607 0 l74 950 607

206 Fel jításk (-2021. +205) (K7) t]23 065 80 0 823 065 80B

230 Egvéb íelhalrnoási cól támogatások áIlamháztaftáson bellilre (=231+-. +2a0) (KBa) 2 B70 oo( 0 2 B70 000

231 ebból: k zponti k llFPvelési szeryek (K84) .130 00C 0 430 000

231 ebir l: hclyi nkornráilYzatok a5 kciltségve(ési sZ ryelk (KB4) 2 .440 00C 0 2 440 00!

243 Fellralmozási célLj vissZaléIfuend tánogalások, kólcsóook nyLijtása áLlamház(afrá$n
kívtjLre í=244r ,,, { 25.t ) {K86)

16 660 59( 0 i6 660 59c

246 ebból: egyéb civil szeNez (ek (K86) 15 660 59( () l 5 660 59t

247 ebból: háztaíások (K86) 1 00o 00{ 0 l 000 00C

25i Egyéb felIralmoZási .élti támogatások államhá7aíáson kíviilre (-258+--,+267) (K89) 830 912 305 0 B30 9r2 305

260 ebból] egvób civil s/erve/elek (K!]1J) 159 225 35 t 0 159 22lr 35L

26l elrlr l: háZtaíások (K89) 664 i66 024 0 664 166 024

265 ebból: egvéb vállalkozások (KB9) 7 520 930 0 7 520 930

268 Eg5rófelhalmozásicél kiadások
(=207 +208+219+230+24l+243+255+256+257) CK8)

850.142 895 0 850 442 895

269 KóItsésvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) Kl-K8) 15 314 508 309 0 15 314 508 309

Adatellenórzó kód: -72-3b-696575-7 a7 tl0323c-4-1 67 -7 23McI0- 7425-2e54 _6-

Mesnevqis

3



PlR.135126 (Áz,il! 202:2,04,]9 L3:4J

o,./túNllo,\,o,il,b6.0lo,o l F!, , 1,o,,

BIJDAPES] FÓvÁRos lx KERÍILET FERf.Nc VÁRos oNKoRMÁNYZAT^
M.Éy.: 01 Pmzügyj kou.l 0009
szaMgj341l05s4klór 125,1ldószak:202l,KoNsz

szervi) konszolidált beszámoló - Br-BZK02 - Önkormánvzati (irányító

2 3 4 5 6

ci í lelYi onkollnán !7n{ok r:riil,t]llésenek illnli]r05 (iiDlogat.isa (IJ l l t ) 786 9:]] :0 ] 0 786 932 201

02 lelep ]|s] ónkorm;nv7aiok cq\cs kü7]rfvelósi leladdlalnak Iámogatiisn il]11?) 905 536,170 0
(]05 530 J70

03 Tel piili\r i]nkofilán\ldtoL cg\l !7o( liilis és gvelntk]ólóti feln.la{iinrl lánOgalás
(B] lJ1)

70] 1:]5 (;90 0 703 l3S 690

0 l'elepLilest dnkorn;Iy7rltok gvl1 nleké]}ie7tetósi lelada(ain.k lánn]gálása (L]] 132] 27l 1.16 251 0 271 L46 251

0t Teleptilósi ijnkormán],la(ok szocláLis. Bvcrnrek]óleti és g}erülckétkeZlelé5i íf,ladalainak
l;ruOgalása (03+0]) 1L] 1 l 3)

9/-4 28194) 0 !7,] 28 ] 94l

06 l'elepiiiésl ijnkorilánvzatol kuitur;iiis feladalail)ak tinroqalása (Bl l4) 217 g6i 172 0 2l7 967 172

0B l l,/dr, l,,\hnl,/nln,l,,,,e\.l,|,htIl (,I 21 227 $7,1 0 2] 227 67j

09 OnkonnánYzatok miikódésl {ámogalásat (.0] lí]2105r()6+07+08) (t]11 2 935 945 ,157 0 2 935 945 457

10 L!vonasoli tls befizetések bcvitetei (Rl2) I 2l2 0 ].212

L]gyób nli]kijdésl cél tárnogarásol bevételei állaDrháZtnltásoD belii]líjl ( 35r,,, lf]) (L}l0) 75 9l8 0G2 0 75 918 062

35 cbból] ki]Z])olti kiillsógvctésl sleil k {B16) 360 1B0 0 360 1í]0

J7 eblrijl:k 7ponti!a8yfejPZctikt7_.lLisii.l irányZalokI]U-sprogranrokraésazokha;.ar
iá Iinin57íiozási (Bt6)

6 916 476 0 6 .J 16 476

3B ebbiil: eg,"ób lejcZPli kezelésl:i l ilán!zatok (Bl6) 9 811 000 0 9 811 000

4a eL]ból: e]kiilónile( állami pónzaiapok (Bi6) l3 0B1 92 1 0 13 0í]1 921

4l .,,l,,,,,, rr,,nknrr,,,rrrrat,,l. et t, l|,pf,\ple.l \7.n.lk (UlU) 43 290 470 0 3 290 470

3 ebbijl: ntnrZeíisógi ijnkonnánvzalol íls k ltsóÉvetési sZPNeik (B16) 2 158 015 0 2 45B 015

45 M ktjdési cél uímogatások államháíar íson bel ]I l (={9+...+12+23+34)
íRí )

3 011 8&í 731 0 3 011 864 731

7a EÉYlib telhalmozisi célti tánogátiisok l)evételei átla lház(aíáson beliiLrijl (-7l l , ] 80)
rR25)

l05 B79 788 0 105 B79 7BB

iJ cbb l: helyi onkormány/atokés koitségvetési sZ Neik (B25) 105 B79 7B8 0 l0S B79 788

81 Felhalnoaási éltí tímogatások iállam}ráztartiison bel h I (=46+47+48+59i70)
(B2)

105 879 788 0 105 879 7B8

1o9 Vagvoni lipus adók (-1 101,. 1 1 15) (B34) 3 932 261 6t9 0 3 932 261 619

1l0 el)tjijl: épi nényadó (a3.1) 3 432 Bsg 295 0 3 432 859 295

I12 ebb I: t lekadó (B34) 499 402 324 0 499 4o2 324

t16 l'|1p".*||c\l..lorg.lln,l,,lllkl lI |, l lDr(LlJ\,) 4 862 365 962 0 ,1 tj62 365 962

123 :bból: állandó jelleggel végk( ipdnjzési tevékeny5é8 után [ize(et( hel},i ipariizési adó 4 862 365 962 0 4 862 365 962

147 Esyill állhasználati és s4lsáltatási adók (.. ],18r .,. l 163) (I]355) 71 052 50A 0 7 I o52 5o1

i54 ?bbajl: tnnózlodás LtáIl íize(e( ideÉenlorgalmi adó (B355) 7t 052 504 0 71 052 50,{

164 Teírlókek és sz-olgáltatások adói ( l l6+l37|14]+]42+l47) (B35) 4 q33 d1 8 46f 0 4 933 41B 466

I65 EEyéb kózhatalmi bevótelek (>,.l66+ +l83) (l]36) 622 608 1 5! 0 622 608 1s9

l68 :bb l: igazgatási szolgáltatási díiak (836) 250 SOc 0 250 500

l7,) :bb l: k myezetvédelmi bíNág (836) 3 420 00( 0 3 420 000

17(, :bból: szabálysénési pénz, és helysz-íni bírság és a kiizIekedési szabályszc8ések után
iiszabo( k zigazgátási bir iÉ helyi ónkormányzatol regi]letó része (836)

213 898 907 0 213 B98 907

177 ,hh l: epvéb bíBáa íR36\ 52 023 931 0 52 023 93

1B] 3bb l: nkományzat által beszedett talaiterhelési díj (836) 315 60C 0 31s 600

7u KöZbatalmi bwételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) 948'87u244 0 9ffi288244
185 KésZletéfl ékesíiés ellenéíéke (8401 ) 35 907 ! 35 907

1B6 ;zoIPállatások ellenédéke (>= 187 l 1t]B) (8,102) 124994.4.705 0 l 249 9M 7o5

I87 ]bbijl:(árgyi eszkóZdk biíbeadásából szárnazó bevélel (Bao2) 724 99a 2a3 C 724 99B 2a3

Atlatelleniirzó kód: . 72,3b-696575-7 a7 fLO323r:4167,723UcI0- 1,425-2e54

Konszo]idálá5 r^ .,^linjli 
^{e?po

-7-



PIR: 73 5726 Ké9 üli: 2022,04, 19 13:43
ÖszMni (kons4lidát0 b6aánoló Élnékípú: Fori
BUDAPEST FÓVÁROS IX, KERÜLE-r FERINCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mes?.: 01 Péíziigyi lózet 0009
sakig: 841105 sz.ldol 1254 lósal| 2o2l,KoNsz

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Bl-B7. koltsésvetési bevételek
Konsalidálás el tti ós4g konszolidálás I(onszolídált

2 5 6

1t]9 K zve.iteí sel8állalások ellenénéke (>= 190) (8403) 201 767 291 0 207 767 29]

190 ebb |: állaDrlráztaftáson bellil (8403) 32 s06 063 0 32 506 063

]9l] I]1liitási di ilk (l]]05) l6] 49l] 077 () 161 193 077

l99 Kiszámlázn! állalános for8álmi adó (M06) {39 55l 9 16 0 439 551 916

200 Állalános f orgalnri adó visszatéritóse (B4O7) 15 169 000 0 l5 169 000

204 EPyéb kipo( (]áró] kdn)atok és kanrálielleslj bevételck (> 205r 206+207) (I]40B2) 5232710 5 232 71o

208 Kamatbeváelek és más nyereséáelleg bevételek (=20l }2o4) (B4oB) 5 232 710 0 5 232 71o

216 Biztosító állal fizetett kánéírés (8410) 2 640 618 0 2 640 6lt]

211 Egyéb miik dési bevételek (>=2l8,}219) (B4lr) 146 848 56l 0 146 B4B 56

21t} ebb l: a szez dés meger sítésével, a sarz déssze8éssel kapcsolatosvéglegesenjáró
bevételek, a szez désen kivlili károkozáséí, személyiségi, dolo8i vagy násjog
megsénéséén, iogalap nélkiili gazdagodásón kaDo( $zeqek (84I 1 )

]39 {J95 836 0 t39 B95 836

2I!) ebból: kiadások visszal(irítósei (Ll4l 1 6 857 rrB 0 6B57 1lB

22o M k dési beváelek
(= 185|186+189+19 1 +19E+ 199+200+208+213+216+277 \ B4)

2228 683 785 2 228 683 785

)23 Inqallanok énékesítósc (>-224} (B52) 404 101 o3B 404 7o7 o3a

225 Egyéb lárgyi eszk zijk énéke ítése (B53) l 991 102 1 991 102

23I Felhalmozási bevételek (=2zL+223+225+226+229) íB5) 406 69B 1Zl0 2106 698 140

2á5 Egyéb miikijdósi céltj átvet Pénzeszk z k (=246+,..+256) (l]65) 86 l76 81B 86 i76 Blt]

24i ebMl: nonpíofil gazdasági 1áEasá8ok (865) 319 0oo 319 000

2.1t] ebbijli eíYéb civil szenezf,tek í865) 733 170 733 l70

249 ebb I: háaaíások (865) 3 669 648 3 669 648

252 ebb l:ónkormáoyzati 1óbbségi tulajdon nem pénásvi villalkozások (865) Bl ,155 000 8l 455 000

z57 M kdésic{l átv ttp nz zkóz k(=232+...+235+245)G6) 86 176 818 86 176 818

26l Fellralmoási célri vissatérít nd támo8atások, k lcs n k vissa(éí lésc államháaánáson
kív trót (=262+,.,+270) (B74)

19 301 620 19 301 620

2u 3bbijl: egyéb civil szeNezetek (B74) 15 267 900 15 267 900

265 ?bb l: házianá ok (B74) 4 033 720 4 033 720

271 Egyéb l IhalDrozási cél11 átvctt DéDzeszkijzijk G272|...+2a2) (B75 52 0B5 28l 52 0B5 28l

274 ebbiíl: egyéb civil szepektek (B75) 1 604 1 604

2713 ebb l: nkom nyzáti taibbségi tulajdon nem pénaigyi vállalkozások (B75) 54 694 54 694

279 ebb l: eíYéb válalkozások (B75) 52 02B 9B3 52 02B 9B3

283 Felhalmozási éttí átvett penzeszk z k (=258+...+261+27L) (B7| 71 386 901 1386s)l
2u K ltségYetési bevételek (=45+81+184+22o+23I+257 +283) (Bl_B7) 15 398 978 .t07 15 398 978 ll{)7

Adatellen rzó kód: -72-3b-696575-7 a7 f IO323c-4167 -72364c10-1425-2e54 o
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trFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgálíl Bt,
CégJeg"vzékszám: 01 06 751999

1146 Budapest, Thökölv út 170. 1. em, 6.

4. számű melléklet

Mérleg



PIR: 73tl2b Készült 2022 0,1,19 ]3:43

oslzev.ú í*on9ol]dált) be9ámob Éléktipus: ro"t
BUDAPEST róvÁRos lx KERÜI.ET íF,RF,N(:vÁRos ÖNKoRMÁNY7ATA
Meaye:0l Pénzúgyi kóíze| 0009
sakig:34rlO5szcktor: 1254ldószak:202t KoNSZ

1 ] 3 4

01 A/l innlatlriális iavak (..A.'Il ] l A ]l,: - A,Ir] )6 4a) 270 2ij 402 270

02 A l| |.lÉ\. i,,], /,,L , \ ll l , , , l| ,, 2 l(l 5!5 ]30 9lj5 _]10 5,15 430 985

0:J AlI]I Belckrete I]énZi;gIi eszkozi]l i A/lll i l A]ltl]2+A/lII/3 76] 95 :01 0 761 956 50t

05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A^+A.{I+MII+A./W)

211 333 789 756 0 211 333 789 756

06 L]rl Késllctck (=B/l]1 r.., 1 tt1l/5 0 5 065 944

08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FoRCÓESzKÖzÖr 1= 94+341) 5 065 9,14 0 5 065 944

l0 Ci II PónZlárdk, csekkek, l)elé(konY\,t]\ ( =( ]i l l" l r ( ],l1,2 1 t]i lI/:]) 62b 840 0 626 B.10

ll C/ltI-IV ForintszánrlákisDcViZis/áml;k( (-]IIl/l}CiIIIl2rClV/l'CilVi2) 6 B90 646 4B0 0 0 B90 646 480

12 ]) PÉNZESZKöZöK (=Cn+..,+C/Tv) 6 891 273 320 0 6 89l 273 320

1-] D/I Ki'llségvetési é\,ben esedékes kóvetclesel ( I),1,1r +D/I/8) 1 G63 l22 39G c l lj63 l22 -]96

111 l]/II Kóllsógve(é5i {ivel kó\,elócI lledékes ki)\fttlcslk (.D/II/1l ..tD/Iiit]) 0 3 643 886 7t6

]5 D,'IIl K vttclésie]leg(isaiáoselsrámclásol( DlIIli]+ +DiIIIig) l 559 975 0 1 559 975

16 D) KÓVETELÉ EK (=Dfl+D/II+Dflu) 5 34t} 569 087 0 5 34t} 569 0B7

17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSzÁMoLÁsoK (=E/I+...+E^l) 11 388 720 0 11 388 720

1B F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSoK (=F/1+F/2+F/3) 47í440.9 0 4 7]4 4G

19 EszKöZöK öSSZESEN (=A+B+{+D+E+F) 223572o237% 0 223 572 o23 796

)l) a;/I_IlI NenZeli v3qyon és esvéb csllozok i]lduláslori óíóke ós vá]lozásai 22a 497 72] 959 )2í] 497 721 959

2I CiIV F.ihJlnozolt 13 385 047 688 13:]85 047 688

C/Vl N{érleg sZe nti eredmé l 034 0t]9 806 0 l a]34 089 806

24 G/ SAJÁT TÓKE (= G/I+...+c/!.I) 214 07B 590 465 0 214 078 590 465

25 H/I K ]tségvelési évben esedékes k tclcztttségtk (.il/li1'.,,1 l{i1l9) 59 658 682 0 59 í]58 682

)6 H/I1 Koltségv tési év l kóvetcjen csedékcs kijtcIfztftsógek (=ll/ll/l+-,.+H/II/g) 955 774 BBN 0 9|-,5 774 8t]0

27 H/IlIKijtclelellsagjeLlegíisjá(ostiszailOlasok(.lt/Illilr...]It/Ilt/10) 94i 869 B76 0 9]1 t]69 876

2a H) KÖTELEZETTSÉGrr (=rrn+rvn+rr,nr) 1 957 303 438 0 1 957 303 438

30 J) PAsSZÍv IDÓBELI EL}IATÁROLÁsox (=yr+ltz+llg) 7 536 129 893 0 7 536 129 893

31 FoRRÁsoK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 223 572 o23 796 0 223572o23796

Adatetlen rzó kód: -72-3b-6!]657 5 7 a7l \0'323c-4]r67 723U(1 0-1 425-2e54 _11 -

k1) - önkormánvzati íiránvító szervi) konszolidált beszámoló - konszolidáIt mérles
Kons7o]i.lálá plaírfi ss7pp

(oDs7ólidáll ss7Fp
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5. számú melléklet

Eredménykimutatás



Készúli:2022 M L9 L3],13

o,./e\o,, |rl,o|,| lljbP árnlo l F,Up,! lo, 1

Pl nlA pr,\T FÓVÁ Ros Ix, kER['JLET l.ERF]NcvARos oNKoRMÁNYZAT^
Megye 0l PónlLigyikózelj 000:)

s.akág:04l]05sz.kto,: 1254ldósak:202l KoNsZ

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszo}idá]t beszámoló
illr 3rlet.,er Kon\7U1,oáld- "lolti o. \7-8 konszo]idálás

3 4

01 l] ] Kl]7llil;l nI Pe{lInénvszcmlélelii t]c!(ll.].k 9 2 i,l tJ43 558 0 9 214 B43 55B

02 02 [sZka7l]L es szolqiiitatasok cltékcsitest rrcttrl ererlmcnvszenrlé]etíi bevélelei 6:0 217 35,,1 0 l 620 217 354

04 I Tevékmység nettó eredményszemlélet bevétele (=01+02+03) 10 835 060 912 0 10 835 060 912

0t] 06 l(ijlpOilli Irlul dé5i .élu táDogalások ele.i!lénYszcfi)]ólelil bevé(clei 9 9s5 579 629 7 019 634 172 2 9.j5 945 457

09 i]7 Fg],.ilr n}iikóClésl cél tán}o8alások É,le(lnlénvszclnlólc(ii bcvólelel 262 379 t52 0 262 379 152

10 0B Ii,lhilnr.Z,'lsL ( élt] lánrogatások ererlnlenv5/eDLi]letLi lrevótclei 60 a77 ls9 0 60 077 i59

11 09 K loníéle esyéb erednrónyszerrrléletii bcvótelek 4 259 853 141 0 259 853 141

12 III Esvéb eredménvsremlélet bevétetek (=06+07+08+09) 4 537 889 081 7 019 634 t72 7 518 254 909

l3 ]0 AD!aBko]lség 1B5 443 ] 6c 0 l Bs 443 I(il

l4 l 1 lgén!b fcll szol!]illtntá50k érték( 3 929 611 107 0 .l(l_]cGll 107

16 ]3 Fladoil (koZveIítclt) szolgáltalások élléke 27 734 607 0 )1 734 601

L7 Iv Anyag,í lieg ráfodítísk (=10+u+12+13) 4 I427B8B74 0 4 142 788 874

18 14 L]|rko](!i;q 4 031 38.{ 498 0 ] 0.1] ]8,] 49íJ

19 Ia) Slenról\i {]tleÉi1 egy,;b kili7 lések l]47 5B5 J5!) 0 B47 5B5 459

20 16 I]érjárulékok 8()0 ]47 096 0 800 ]47 096

21 V Személvi ielleg nífodítísk (=14+15+16) 5 679 117 053 0 5 679 117 053

22 \rI Énékcs<rkkenési leírás 1 201 790 670 0 1 201 790 670

23 \ali Egyéb nífordí isok 15 4t23I3&o -7 0í9 634 I7z 8392 679 228

24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=IíII+ilI-N-V-VI-VII) 1 063 060 004 0 1 063 060 004

2a 20 EsYób kapotr Uáró) katrratok és kJmatjeIlegíj eredminvsztnléletii bevételek 5 204 4s0 0

32 VIII ?éuiigyi m vel tek eredmén},sremlélet bevételei (=17+18+19+20+21)
'zu 

450 0 5 2M 450

35 24 Fizffendó kanratok és kamatjellegil ráioídítások l.t90 919 0 L 490 919

42 Ix Péüiigyi m veletek nífodílásai (=22+23+24+25+26) 1 490 919 0 1 490 919

43 B) PÉNZüGYI MITVELETEK EREDMÉNrE i=ynl-pa; 3 713 531 0 3 713 531

M C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=*AtB) 1 059 346 473 0 1 059 346 473

Adatel len r z kód : - 72 -3b-69657 5-7 a7 f 1 O323c, 4 167, 7 23UclO, 1 425,2e54 -I2-

kdnchlidáli iks7és
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6. számú melléklet

Kiegészítés

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat2azl. évi költségvetési
beszám oló iá}l'oz adott fii ggetlen könywizs gálói j elentéshez

A könywizsgálói megbízási szerződés alapján az EFENDER Számviteli Tanácsadó és

Könywizsgáló Bt., annak természetes személy tagja Flender Éva kamarai tag könywizsgálő,
megvizsgálta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 202l. évi
összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját.

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során a könywizsgálő az Önkormanyzat és a
költségvetési intézmények adatait ártalmaző, költségvetési beszámolókat - mérleget,
költségvetési jelentést, eredmény-kimutatást, maradvány-kimutatást, az azt alátétmasztő leltári
és analitikus nyilvántartásokat ellenőrizte.

A könywizsgálat sortín figyelembevételre kerültek a magyar Nemzeti Könyr,vizsgálati
Standardokban a könywizsgálat elvégzésére meghatározott feladatok, módszerek és a
könyvvizsgáló véleményét ennek ismeretében adta meg.

Az Önkormányzat 202I. évi költségvetési beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, valamint az á|lanháztartás számviteléről szóló 4l20I3. (1I. 11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint készítette el.

A 4l20I3, (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a gazdasági események
számviteli nyilvantartásban történő rögzítése pénzngyi és költségvetési rendszerben történik,

A helyi önkormány zatok összevont (konszolidált) beszámolőjű az állanűáztartás számviteléről
szóIő 4/2013. (I. 11) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint készült el. A
konszolidált beszámoló részei: konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált mérleg és a
konszol idált eredménykimutatás

A könywizsgálat célja és módszerei

A könywizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves költségvetési beszámoló megbíáató
és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók szétmára az önkormányzat
működésóről, gazdálkodásaról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint összeállítása a

sámvitekől szőlő 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szőló 4/2013. (I. 1 1.)

korm. rendelet előírásai szerint történt-e.

,,l.,,,"llwiffifury



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 75 1999

1146 Budapest. ThököIv út 170. 1. em. 6.

A könywiugólati cél elérése érdekében sor került:

,/ Budapest Főváros tx. kerület Ferencváros Önkormányzat és az irányítása alá lartoző
költségvetési intézmények beszámolóinak felülvizsgálatára,

,/ az Önkormányzat és az irányítása alá furtoző költségvetési intézmények
gazdáIkodásának szabályozottságának, a pénzgazdálkodással kapcsolatos döntési,
hatásköri rendszer működésének, a kontrollrendszer áttekintésére,

./ az önkormányzat és irányítása aIá tartoző intézmények beszámolójanak és az azt

alátámasztó leltári és analitikus nyilvántartásának egyeztetésére.
,/ apénzúgyl vagyoni helyzet elemzésére.

A könywíugáló

,/ előzetes, majd végleges vizsgálatokat, dokumentum egyeáetéseket végzett, mely az
önkormányzat és az irányitása alá tartozó költségvetés intézmények beszámolóinak
alátétmasztott s á gára irányult ( le ltári, anal itiku s),

,/ ellenőriáe azelőzetes vizsgálatok során feltárt hirányosságok, eltérések javítását,
,/ vizsgálta az Önkormányzat 202l. évi költségvetési beszámoló készítésére tett

intézkedéseket.

A könywizsgálathoz kapcsolódó jogszabdlyok:

,/ Magyarországhelyi önkormányzatairóI szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény,
,/ az á|lamhártartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény,
,/ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
./ a Magyar Köáársaság2021. évi költségvetéséről szőlő 2020. évi XC. törvény,
./ az államháztartás számviteléről szóló 4l2a3. (I. 1 1.) Korm. rendelet,
,/ az államhántartási törvény végrehajtásáról szőlő 368/201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet,
{ azállanűáúartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról szóló

3812013, (IX. 19.) NGM rendelet.

A könpwizsgálat megállapításai

L Az éves beszdmoló ellenőrzésének, az éves zdrlati munkdk viugólatának
megdllapítósai

A 4l20I3. (I. 1 1.) azállamhíntartás számviteléről szóló Korm.rendelet alapján azönkotmányzat
és intézményinek számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll. A
költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések,
kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének nyilvántartásáttartalmazza.
A pénzngyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredményónek
nyilvántartását biztosítja. A költségvetési és pénÁigyi számvitelre egyaránt érvényes
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követelmény, hogy a valóságnak megfelelő, folyamatos zént rendszerű, áttekinthető
nyilvántartással biztosítsa a költségvetési beszámoló vonatkoző részeinek a megbízhatő és

valós összképet biáosító elkészítését.

Az éves beszámolót a 38l2013-(IX. 19.) NGM rendeletben meghatarozott könywezetés, a
folyamatosanvezetettrészletező nyilvántartísoh illetve azánlati tevókenységhez kapcsolódó
IeIár támasztja aLá.

A valódiság számviteli alapelv érvényesülése érdekében elkésátett leltár a vonatkozó
jogszabáiyok, illetve a belső szabályzatban megfogalmazoltak alapjtán készült el, alkalmasan a
mérle gben szereplő adato k alátitmasú.ásfu a.

A átlatl, tevékenység vizsgálata alapján megállapítható, hogy az immatetiális javak és trárgyi
eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a befektetett pénzügyi eszközök és
követelósek értékelése (értékvesáés, értékvesztés visszaírása, értékhelyesbítés) az
á|laífiháEtaítás számviteléről szóló 412013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint megtörtént.

A költségvetési besámoló elkészítése a jogszabályok által megha&írozott előírások mentén
zqlott, avizsgáIatok, egyeztetések során sziikségessé vált módosíüások mind az Önkorményzat,
mind a költségvetési szervek tekintetében beépítésre kerültek.

A számvitel és pónzügyi tevékenységet biztosító informatiku rendszerben (CT-EooSTAT)
alapvetően biztosítja a beszámolóhoz sziikséges információkat, mely mellett kontroll
kimutatások elkészítésére is sor került, az adatok megalapozottságrának ellenőrzéséhez.

2. Az éves beszúmoló felülvíagdlata

2. 1.A mérleg felülvia g úlata

A könylwizsgáIő megállapította, hogy a mérlegben szereplő adatok fokönyvi és analitikus
nyilvántartással, illetve teltártal alátárnasztottak. Az év végi értékelést a zárlati tevékenység
során elvégeáék.

Az önkorményzat202I. évi mórleg szerinti v€yona 223.572.023,796ít, az önkormányzatés
intézrnényei eszközeinek saját tőkével fedezett része 96 Yo.

A nemzeti vagyonba tartoző befektetett eszközök közül az immateriális javak, tárryi
eszközök könlv szerinti értéke 210.57t.833.255 Ft, a tárgyévi nyitó adatokhoz viszonyított
vá\tozása 0,13 7o-os csökkenés.

A befektetett pénzüryi eszközök értéke 761.956.501 Ft, anyitó állomrányhoz képest 3.000.000
Ft-tal növekedett, a Ferencváros Média Kft. a|apíása miatt. Az év végi értékelés megtörtént,
melynek alapém értékvesaés és értékhelyesbítés elsziámolására nem volt sáikség.
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A készletállomány nyilvántartása intézményi körben (Bölcsőde, FMK) történik, melynek
összevont mérleg szerinti értéke 5.065.944 Ft. A készletek eszközökön belüli aránya igen
alacsony, változásanincs jelentős hatással az Önkormányzatvagyonának alakulására,

A pénzeszközök állományi értéke 6.89I.273320 Ft, a nyitó érték változása í77.790.854 Ft
összegű növekedés.

A követelések esetében a költségvetési évben esedékes követelések összege 1.663.122.396 Ft,
költségvetési évet követően esedékes követelések összege 3.643.886,716 Ft, valamint a

követelés jellegű sajátos elszámolások összege 4I.559.975 Ft. A követelések összesített
értékének változása 13 %-os mértékű csökkenés.

Az egyéb.sajátos elszámolások összevont értéke -II.388.720 Ft . A mérlegsor a fizetendő és
előzetes AFA összegét, utalványok, bérletek kifizetéseinek adatait tartalmazza. Az általános
forgalmi adó egyenlege - L5.449.420 Ft, ami ezen összegű fizetendő adót jelent.

Az aktív időbeli elhatárolások azon bevételek, valamint költségek és ráfordítások
elhatárolását foglalja magéba, amik a 202I. költségvetési év eredményére pozitív hatással
vannak. Ennek összege 4.714.409 Ft.

A források között a saját tőke válíozása a 1.059.346.473 Ft csökkenés, mely tartalmazza a
felhalmozott eredmény 549.057.655 Ft, valamint a méreg szerinti eredmény 510.288.818 Ft
csökkenését.

A kötelezettségek összege I.957 ,303.438 Ft, mely 26 oÁ-os növekedést jelent a nyitó adatokhoz
képest. A költségvetési évet terhelő kötelezettség 59.658.682 Ft, a targyévet követően esedékes
kötelezettség összege 955.774.880 Ft.
A kötelezettségek mérlegsoron belül a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás ok atánya 48 Yo,

összesen 94I.869.876 Ft. Ezen belül kapott előleg jellegű tételek (elentősebb tétel a helyi adó
túlíizetések) összege a legmagasabb, melyek pénzeszköz változást jelentenek, költségvetési
bevételként történő elsámolás nélkül.

A passzív időbeli elhatárolások 7.536.129.893 Ft, mely eredményszemléletű bevételeket,
halasáott eredményszemléIetű bevételeket (fejlesztési támogatások), valamint a költségek és
ráfordítások, elsősorban a december havi bér és jarulékainak elhatarolását foglalja magában.
Az elhatélrolás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

2. 2.A z er edmé ny kimutatús fe lülvizs g ólata

Az eredménykimutatás a bevételeket nettó, egyéb eredményszemléletű, valamint a pénzügyi
műveletek bevételi megbontásban tartalmazza, melynek csökkentése az anyagellegű és
személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek
ráfordításainak összegével történik.
Az eredményszemléletű és egyéb bevételek, valamint a költségek és ráfordítások besorolása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az eredménykimutatásban szereplő a mérleg

R,r.
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szerinti eredmény - 1.059.346.473 Ft veszteség, mely a jelentésben leírtak alapján eltér
mérlegben szereplő adattól.

2.3. A konszolidált költségvetési jelentés

A költségvetési jelentés jogszabályi előírásokban meghatiározott tartalommal és
tészletezettséggel készüt el. A költségvetési jelentés és a mérleg adaái között előírt kötelező
egyezőségek biztosítottak.
A költségvetési jelentés a bevételeket és kiadásokat költségvetési bevételek, költségvetési
kiadások, ftnanszlrozási bevételek és ftnanszítozási kiadások megbonüásban tartalmazza az
alábbiak szerint:

Megnevezés
Teljesítési adatok

Ft
költsésvetési bevételek 15 398 978 407

költsésvetési kiadások 15 3I4 508 309
költsésve tési e gye nle g 84 470 098
F irprnsár oás i bevéte lek 6 510 160 070
Firnnsároási kiadások 595 261 797
Finansz íroz ási e sve nle s 5 9I4 898 873
összes bevétel 21909 138 477
összes kiadr{s 15 909 769 506
Maradvánv 5 999 368 971

Megjeglzés: A tóblózat nem furtalmazza a betétkkötésből szórmazőJinanszírozúsi bevételek
és kiaddsok okozta halmozóddst 19.500.000.000 Ft összegben.

2. 4.A mar adv óny kimut at ás

A maradviánykimutatás a költségvetési jelentésnek megfelelően ktilön mutatja be a
költségvetési bevételek és kiadások, valamint a ftnanszírozási bevételek és kiadások
egyenlegét, alaptevékenység, illetve va]lalkoási tevékenység megbontásban. Alapvetően ezen
bevételek és kiadások pénzforgalmi teljesítést jelentenek, kivéve az előző évi maradviány
igénybevételét, mely jellegénél fogva pénzíorgalom nélktili elszámolást jelent. A túrgyévben
teljesített bevételek és kiadósok egyenlege 84.470.098 FL A maradvány teljes összege
5.999.368.97!Bt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3.4a7.825.846 Ft.

Z5A költségvetési beszúmoló egyéb részeí

A költségvetési beszámoló további részeinek átvizsgálása tekintetében az összefiiggések és
alátálmastrottságok tekintetében észrevétel nem merült fel.

útr
!J!;
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2.6. Egléb észrevételek

Az allamháúzrtasról szóló 201l. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a költségvetési
szerv yezeíóje felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban
foglaltaknak megfelelő e|Iáásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt
kötelezettségek teljesítéséért. Az államháztartas számvitelről szóló 4120|3. (I.11.) Korm, rendelet
50. § (1) bekezdése szerint a költségvetési és a pénzügyi szímvitel alkalmazásával kapcsolatos
sajátos szabélyokat előírasokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzítenl.A számviteli
politika a sámvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti szabáIyzatokból és a
(7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögútő dokumentumból á1l. A számviteli
politika elkészítéséért, módosítasáért az államhazíaítas sámvitelről szóló 412013. (I.11.) Korm.
rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót készítő §zerv
vezetője.

-r. Összegzés

A könywizsgálő véleménye szerint az összevont (konszolidált) beszámoló Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormanyzat202I. évi költségvetése teljesítéséról, valamint a202I.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzugyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés
eredményéről megbíáató, valós képet ad.

Budapest, 2022, április 19,

---,? , l
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