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Tisztelt Képviselő-testület!

A BKSZ PLUSZ Kft. a számviteli törvény előírásainak megíelelően elkészítette a 2018. évi —

a könyvvizsgálói- és felügyelő bizottsági jelentést is tartalmazó — beszámolóját, melyet a
mellékletek szerint mutatunk be a tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elihgadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját
(mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váezi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgvűjtési Nonprofit Kfl. ügyvezető

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyüjtési Nonprofit Kft. 2018. évi adózoh eredményét az eredménytartalékba
helyezi. Utasítja az ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ [lulladékgvüjtési Nonprofit Kik. ügyvezető
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft

2018. évi

egyszeriisített éves beszárnolójának feiülvizsgálatáról

Békéscsaba. 2019. április 25.

Készítette: Kovács Mihály

kamarai tag könyvvizsgáló
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Független Könyvvizsgálói jelentés

a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft
‘Iblajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny u. 4. sz.)
cégjegyzékszáma: 04-09-001834 (továbbiakban Társaság) 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 3 l-•i
fordulónapra készített mérlegből — melyben az eszközök és források egyezö végösszege 64 524
E Ft, az adózott eredmény 2 132 E Ft -‚ és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó eredménykimutatásból. valamint a számviteli politika Jelentős elemeinek
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő md lékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könywvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
kőnwvizsgálatm vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk Végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
jelentésűnk „ A könwvbsgáló eszerüüeu éves beszámoló kön3-n’izsgólatáén való felelőssége”
szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a
fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könvvvizsgálók Etikai
Kódexe”-ben (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint. és megfelelünk az ugyanezen normákban
szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányitással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves
beszámoláért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan
belső kontrollért. amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár
csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsitett éves beszámoló
elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
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vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéböl ki kell indulnia. ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, Illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyn’izsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellö bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az. hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó mggetlen könvvvizsgálói
jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából.
és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján
meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk ferm.
Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakitjuk és végrehajtjuk az ezen
kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat. téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns beLső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jeLentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folyiatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le. hogy lényeges bizonytalanság áll fenn.
fúggetlen könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített
éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben
nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
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• Következtetéseink a ruggetlen kőnyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könvvvizsgálati bizonyitékon alapulnak. Jövőbeli események Vagy feltételek azonban
okozhatják azt. hogy a Társaság nem tudja a Vállalkozást folytatni.

• Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket. valamint értékeljük azt is, hogy
az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események
valós bemutatása.

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését. a könyvvizsgálatjelentös megállapításait.
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könywvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.

Békéscsaba, 2018. április 25.

KOVERO Kít Kovács Mihály
5600 Békéscsaba, HaL u. 3 Kamarai tag könyvvizsgáló
Képviseletre jogosult: Kovács Mihály Nyilvántartási szám: 002818
Nvilvántartási szám: 000416

4



BKSZ-Plusz Kit

Adószám: 10725443204
Közösségi adószám:
Cégbíróság:Gyula
Cégjegyzék
szám:0409001834

BKSZ —PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonproűt Kft.

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2018. december3l.

Beszámolási időszak: 20) Bjanuár.0 1-20) 8.december 31.

Békés,201 9.április25.

‘t
ügnez

BKSZ PLUSZ Nonprofit JUt.
5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószám: 10725443-2-04

Bankszám]aszúm:
10402025-5052665665561 005



BKSZ-Plusz Kit

1. A TársasáE bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaság 2014.09.11-én alakult ár a Lisz Kft-ből. A cégbíróság 2014,09.11.-én jegyezte
be. Az átalakulás célja, hagy a tevékenysége során közfeladatot lát el amelyről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint Békés Város
önkormányzatának kelt gondoskodni. A társaság hulladékgazdálkodási tevékenységi kört
közhasznú feladatként látja el.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 3821

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 5630.Uékés.Verseny utca 4.sz

14 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:
Békés Város Önkormányzata

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Váczi Julianna

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn, a Társaság a belátbató jövőben Is fenn tudja tartani működését, folytatni
tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Kőnyvvezctés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
Megbizott külső szolgáltató feladata. A BKSZ-Plusz Kft. kettős könywitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzaeme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat
A Társaság könywizsgálatra kötelezett. Kovács Mihály bejegyzett könyvizsgáló
regisztrációs száma: 002818
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BKSZ-Plusz Kft

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várhatá gazdaság adatok miatt egyszerűsített éves
beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: ősszköltség eljárás.
A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban
állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2018.01.01- 2018.12.31-ig időszakot öleli Fel, a mérleg fordulónapja
20 18,12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészités időpontja 2018. április. 25. Az ezen időpontig ismerné vált. a tárgyévet
vagy az előző éveket érintő gazdasági események) körülmények hatásait a beszámoló
tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az Üzleti évben feltárt, egy Üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a Saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált Üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg föösszegének 2%-át, vagy az lmFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítehen, előző évek módositásaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák,
Fia összevont és göngyölitett hatásukra a feltárás évét megelőző Üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20% -ka) változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása
esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően
ismételten közzé kell tenni.
A hibák egyes Üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló
kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, Úgy a tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg. vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó
értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző Üzleti évhez képest nem változott.

3

4



BKSZ-Plusz Kft.

2.11 Értékesökkenési leírás elszámolása

Értékesökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékesökkenés megten’ezése — az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai ás erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és
a tervezett maradványérték figyelembevételével — általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsőkkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leirási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsőkkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékesökkenési leírást
tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe sz értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha sz eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékesökkenés elszámolása

Terven felüli énékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet
meghaladja a IOOeFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában ajogszabályi változásokon túl további változások az
előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság sz értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, Így a mérlegben Sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek sz általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben ajogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős
módosítás nem történt
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2.15 Leltürozási szabályok

Az eszközök ás források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában eLőírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fal.

3.Mérlepbez kapcsolódó ldepészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sámán túl Új mérlegtátelek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

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

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel rendelkezik.

3.5. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú ás elöfordulású bevételek,
költségek ás ráfordítások az üzleti évben nem fordultak elő.
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3.6. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen 48579 eFt
Ebből: vevők 48384cFt
Munkaváll. szemben. O eFt
Szállít6i túlíhetés OeFt
Társasági adó 25eFt
ÁFA l7OeFt

jypgdijjárulék O áR

3.7. Pénzeszközök

Összesen 12151 eFt
Ebből: Bankszámla 1fl44 eFt

Pénztár leFt

J
I

3.8. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására

Passziv időbeli elhatárolások elszámolására

3.9. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 2132 e Ft-al nőt. A változás oka: A Társaság
2018.évi nyereséges gazdáikodása.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilváitartott
értékhelyesbitése nincs.

3.10. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 M
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Hosszú lejáratú kötelezettség aTársaságnál tárgyévben 40691 eFt. összegben volt.
- Békés Város Önkormányzat mint ttilajdonos a pénzügyi gondok megoldására nyújtott

46691 eFt tagi kölcsönt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen: 18591 cEt
Ebből: Száilitók 18377eFt

Adók 69eFt
Jövedelem elsz. szia 103 eFt
Máv kaució 42 eFt

3.11. Mérlegen kíviili tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2018 gazdasági óv szempontjából lényeges
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-Idmutatáshoz kapcsolódó ldc2észítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sámán túl eredménykimutatás-tételek

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a
tárgyidőszakban nem élt

4.4. Bevéteiek

Árbevétel tevékenységenként

A Társasánnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 103974eFt
Ebből: Alaptevékenység árbevétele; 1003]] eFt

Vállalkozási tevékenység árbev: 3663 eFt

nem szerepelnek.

Társaság a
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4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

... Összeg MegoszlásKoltsegnem
(eFt) (%-a)

Anyagjellegű ráfordítások 88152 eFt 86 %
Személyi jellegű ráfordítások I 3546eFt 13%
Ertékcsökkenési leírás 52eFt O
Egyéb ráfordítások 235 eFt 1%
Költségnem Összesen 101985 eFt 100,OD

4.6. Pénzügyi eredmény

A Tássaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként I eFt összeg keletkezett.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 6 fő alkalmazottat Foglalkoztatott.

Béradatok:

Személyi jell. kirgzetés összesen: 13546 eFt
Ebből: Bérköltség 9199 eFt

Bérjárulékok 1938 eFt
Egyéb szem jell kiűzetések 2409 eFt

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben
garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság, támogatást 102 eFt vett igénybe. Ebből:

- Békés Megyei Kormányhivatal Békés.,, Munkahely teremtő támogatás,,( 2.fő) 102 eFt
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5.5 Kutatás ás kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, igy környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. Á megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízható ás valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: I(ovács Jánosné
Regisztrációs száma: 114709

6. Va2yoni. pénzüEyi, jövedeImezőséi mutatók
Adatok %-ban!

A mutatók megnevezése előző év tárgy év

A Saját tőke aránya (saját töke/összes Forrás) 3.09 8.12

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz) 71.27 99.92

Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 80.80 113.94

Rövid távú likviditási mutató (Forgóeszközök-
4206 10876követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)

Ritelfedezetségi mutatók (követeléseklrövid lejáratú
108.80 261.30kötelezettsegek)

Árbevétel arányos üzleti eredmény (Üzleti eredmény/nettó
027 2 15árbevétel)

Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke) 13.99 42.56
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Közhasznúsági melléklet
2018. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

BKSZ-PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft

J
1.2 Székhely

lrányltószám:5630 Telep ülés: Békés

Közterület neve; rveen

Házszám:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

1.4 Szervezet adószáma:

Közterület jellege:

O4I.)09)O)Oj18I3j4

2(. O4

1.5 Képviselő neve: Váczi Jullanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése; Nem veszélyes hulladék gyű3tése.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: I 2011.évi.CLXXXIX.
I huiladékgazdálkodás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsopora: lakosság I
250003.4 Közhasznú tevékenységböl részesülök létszáma: I__________________________________

3.5 Közhasznú tevékenység több eredményei:
Békés Város és a környező települések lakosságának, illetve kőzületeinek, vállalkozásainak hulladék I
gyújtése,elszállltása.

q

I Lépcsőház:

Jutca I
Ajtó;

______________

A nonDrotit gazdasági társaság tevökenyseize során olyan kőzteladatot lat ci amelyiöi a Magyarorszaghelyi Únkormányzatairól szólo 201 l.évz.CLX)OWC. törvény szerint Békés Város Onkormányzatának
kell sondoskodni. A Társaság aMagyarorszag helyi önkormápyzatairol szolo 2011.evi.CLXX.)UX.
törveny 13par./1/ bekezdése 19. pona szennfl hulladékgazdálkodásL tevékenysegi kört lát el kőzhasznúfeladatként.



Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
BKSZ-PLUSZ Hulladtkgyűj tési Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Békés Város Önkormányzata 0 O

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium O O

Földművelésügyi Minisztérium O O

Békés Megyei Kormányhivatal Békés 102

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év(1) Tárgyév(2)

ügyvezető 1200 1440

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

A Vezető tisztségviselőknek nyújtott
1200 144

. juttatás (mindősszesen):



BKSZ PLUSZ Nonprorjt KfL.5630 flékts, Verseny u. 4.Adószám 10725443n04
Banks,úznj.tS.fl.L.

10402025_50526656 6636 I O0

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
BKSZ-Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kit

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B.Évesösszes bevétel 165306 104217

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének azadózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló1995. évi_CXXVI._törvény_alapján_átutalt_összeg
D. Közszolgáltatásl bevétel 153637 100554

E. Normativ támogatás 7075 O
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a KohéziósAlapból_nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel fB-(C+D+E+9j 4593 3906

H. Összes ráfordítás (kiadás) 164870 101985

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 13697 13546

J. Közhasznú tevékenység ráfordításal 150659 98526

K. Adózott eredmény 416 2132
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntestevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. éviLXXXVIII. törvénynek_megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv 32. (4) a) ((81+82)72> 1.000.000, - Ft)

Ectv. 32. (4) b) [K1±K2>0] D
Ectv. 32. (4) c)[1+I2-Al-A2)I(H1+H2)>=o25) D

Társadalmi támogatottság mutatóí Mutató teljesítése

Ectv 32 (5) a) [(Cl +C2)/(G1 +G2) >=0,02)

Ectv. 32. (5) b) [(JI +J2y(HI +H2)>=O, 5)

Ectv.32 (5)c)[(Ll.L2)/2>=10fő) D L1

I..


