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KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS 

a 2015. gazdasági évre vonatkozóan 

 

1.) Telephelyek bemutatása: 

Székhely: 

Budapest 

A társaság székhelyéül szolgáló irodaépület Budapesten, Zuglóban, a város centrumától keletre 

található, Pest középső részén, mintegy 1059 nm-es területen fekszik. Természetben Budapest, XIV. 

kerület, Ógyalla tér 8-9 szám alatt található.  Ez a terület Alsórákos Zuglónak a legnagyobb 

kiterjedésű, külső városrésze, a Rákos-patak mentén. A tárgyi ingatlan a az M3-as bevezető mellett, a 

Kacsóh Pongrác felüljáró és a Rákosrendező p.u. szomszédságában található. 

 

Az ingatlan egy 2000-ben épült, földszint – emelet - tetőtér tagolású, 800 m2-es alapterületű irodaház. 

Parkolási lehetőség a telken belül (11 beálló). Az épület az utcafrontra épült, 2007-ben felújításra, a 

tetőtér beépítésre került. Az épület műszaki állaga, állapota jó, átlagosan értékesíthető, értékálló.  

 

Telephelyek: 

Székesfehérvár (cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út. 6.) 

Nagykanizsa (cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.) 

A telephelyek bérlemények, a magyarországi régióirodák működnek ezekben az irodákban. A 

telephelyekről történik az egyes területi egységek operatív irányítása, itt folyik az adminisztratív 

munka, ez szolgál az irodai munkatársak és a technikai divíziók elhelyezésére, az infrastrukturális 

háttér biztosítására. 

 

2.) Foglalkoztatáspolitika: 

Társaságunk a foglalkoztatáspolitikai irányelvei során az alábbi, munkaadók által alkalmazható 

támogatási formákat és területeket veszi figyelembe: 

 

• Foglakoztatás bővítése, 

• Közhasznú munkavégzés támogatása, 

• Foglalkoztatáshoz kacsolódó járulékok átvállalása, 

• Általánostól eltérő foglalkoztatás támogatása, 

• Pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalat szerzés támogatása, 

• Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatási támogatása, 

 



• Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatás, 

• Munkaerő- piaci programok támogatása, 

• Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés,  

• Álláskeresők munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása. 

 

A fenti támogatási formákhoz kapcsolódó állami támogatásokat a társaság 2015-ben nem vette 

igénybe, ilyen célú pályázatot nem nyújtott be. Kiemelten támogatjuk és előnyben részesítjük a 

pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalat szerzését, a munkahelyteremtés és megőrzés kérdését. 

Ennek érdekében számos szakirányú, elsősorban a biztonságtechnikára szakosodott felsőfokú 

intézménnyel tartunk rendszeres kapcsolatot, szakkörök és tanfolyamok szakmai támogatását 

biztosítjuk, székhelyünkön nyílt napokat szervezünk a minél szélesebb nyilvánosság számára. 

 

3.) Környezetvédelem: 

Társaságunk nem termelő, hanem szolgáltató, ezen belül is elsősorban humán erőforrás, illetve 

technikai jellegű készülékek telepítésével foglalkozó vállalkozás, ezért jelentős a 

környezetvédelemnek társaságunkra vonatkozó, pénzügyi helyzetünket meghatározó, befolyásoló 

szerepe nincs. A környezetvédelem területén fejlesztéseket nem valósítottunk meg, nem vettünk 

igénybe támogatásokat. 

  

A társaság vezetése tudatában van annak, hogy az emberiség - s azon belül az egyes nemzetek, 

társadalmak - fenntartható fejlődését csak a makro- és mikroszintű környezeti politikák és célok 

meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg a társaság 

saját környezet politikáját. 

 

A társaság vezetése a fenti sajátosságokat összhangban a következők szerint határozta meg a 

környezeti teljesítéseivel kapcsolatos általános szándékait, elveit és fő irányvonalát: 

 

• Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések, valamint a hulladék technológiák kockázatainak 

csökkentésére, a kockázatok megelőzésére, 

 

• Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályoknak (hazai és EU), határozatoknak, szabványelőírásoknak és belső 

szabályozásoknak. 

 



• Folyamatosan gondoskodik a munkatársak, és minden olyan személy vagy cég 

környezettudatosságának fokozásáról, akik érintettek a vállalat életében. 

 

• Számol a meglévő minőségirányítási rendszerével, és a feladatok integrált kezelésére törekszik. 

 

• Ösztönzi alvállalkozóit a környezetközpontú irányítási rendszer, illetve minimálisan annak egyes 

elemeinek bevezetésére. 

 

4.) Kockázatkezelési politika: 

Az Őrmester Nyrt. kockázatkezelési tevékenységének fő célja, hogy a vállalattevékenységét a lehető 

legbiztonságosabbá tegye. Kockázatkezelési irányelvei kiterjednek a következőkre: 

 

• üzleti 

• iparági 

• nemzetközi 

• vevői 

• likviditási 

• környezetvédelmi kockázatok. 

 

Az iparági és üzleti kockázatok tekintetében a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi 

változásokból adódó kötelezettségeket, a versenypiac változásait. A társaság hitele forintban került 

meghatározásra, csökkentve ezzel az árfolyamkockázatot. A likviditási kockázatok mérséklése 

érdekében a Társaság minden esetben megvizsgálja a leendő vevő kondícióit és felméri a fizetési 

fegyelmét. 

 

Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása: 

2015-ben likviditási kockázattal nem kellett számolni, ugyanakkor ez elsősorban a számlavezető 

pénzintézet forgóeszköz hitelének és a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében 

bevont rulír hitel sikeres tevékenységének volt köszönhető. Beruházási hitelünket, mely volumenénél 

fogva idegen forrásaink között a legkiemelkedőbb, úgy alakítottuk ki, hogy a banki kamatok extrém 

változása esetén se szembesüljön társaságunk kamat kockázattal. Éven belüli banki és egyéb pénzügyi 

intézményi finanszírozásunk kamat terhe számottevően nem befolyásolja működésünket. 2014-ben a 

társaság export tevékenységet, import beszerzések volumene elenyésző. Devizaforrást nem vesz 

igénybe a társaság. A hosszú távú fizetőképesség és a cash flow helyzete elégséges, a fenti hitel-és 



rulírtechnikák bevonásával kiegyensúlyozott. Az árbevétel csökkenésének időszakában rövid 

finanszírozási forrásainkat ezek segítségével ki tudtuk használni.  

 

5.) Pénzügyi-, gazdasági adatok, részvények, szavazati jogok bemutatása: 

Konszolidált kimutatás a pénzügyi helyzetről (Mérleg): 

 

 

 

 

 

ezer forint       
  Jegyzetek 2015.12.31 2014.12.31 

Befektetett eszközök       
Ingatlanok, gépek és berendezések 6 271 181 277 197 
Immateriális javak 7 875 1 315 
Halasztott adó követelés 18     
    272 056 278 512 
Forgóeszközök       
Készletek 8 3 520 1 089 
Vevő- és egyéb követelések(pénzügyi eszközök) 9 115 875 160 001 
Nem pénzügyi eszközök(adókövetelések) 9 0   
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek   21 076 5 049 
    140 471 166 139 
Eszközök összesen   412 527 444 651 
        
Jegyzett tőke 10 259 830 259 830 
Tőketartalék 11 41 070 41 070 
Egyéb tartalékok 11 (20 129) (20 129) 
Átváltási tartalék 11 68 150 
Eredménytartalék 11 (108 676) (106 883) 
Saját tőke összesen   172 163 174 038 
        
Hosszú lejáratú kötelezettségek       
Hoszú lejáratú kölcsönökés lizing kötelezettségek 14 41 350 25 135 
    41 350 25 135 
Rövid lejáratú kötelezettségek       
Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. (adókötelezettség nélkül) 12 143 448 190 685 

Nem pénzügyi kötelezettség ( adók) 12 1 972 8 001 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 12,13 4 315 5 368,00 

Rövid lejáratú kölcsönök és lízing kötelezettségek 14 49 279 41 424 
    199 014 245 478 
Kötelezettségek összesen   240 364 270 613 
Kötelezettségek és saját tőke összesen   412 527 444 651 



   
 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás: 

 

ezer forint       
  Jegyzetek 2015.12.31 2014.12.31 

Nettó árbevétel 19 674 181 875 576 
Értékesítés közvetlen költségei 15 (518 414) (678 662) 
Bruttó fedezet   155 767 196 914 
Forgalmazási, igazgatási és általános költségek 15 (137 462) (177 108) 
Egyéb bevételek 16 8 338 14 161 
Egyéb ráfordítások 16 (27 757) (52 742) 
Üzleti tevékenység eredménye   (1 114) (18 775) 
Pénzügyi bevételek 17 7 107 
Pénzügyi ráfordítások 17 (8 655) (6 286) 
Pénzügyi eredmény   (8 648) (6 179) 
        
Adózás előtti eredmény   (9 762) (24 954) 
Adófizetési kötelezettség 18 (1 365) (397) 
Mérleg szerinti eredmény   (11 127) (25 351) 
Egyéb átfogó eredmény       
Átfogó eredmény   (11 127) (25 351) 
        
Egy részvényre jutó eredmény(alap és higított) 10 (46,4) (106,0) 

 

Kimutatás a konszolidált sajáttőke-változásokról: 

 

 

 

ezer forint

Jegyze
tek

Jegyzett 
tőke

Tőketartal
ék

Egyéb 
tartalékok

Átváltási 
tartalék

Eredmény-
tartalék

Kisebb
ségi 

részese
dés

Összesen

2014. január 1. 259 830 41 070 (20 129) 1 350 (44 488) 0 237 633
nyitó korrekció (55 737) (55 737)
korigált nyitó 259 830 41 070 (20 129) 1 350 (100 225) 0 181 896

Átfogó eredmény

2014. évi eredmény
Átváltási tartalék képzése/felhasználása 11 (1 200) (1 200)
– Currency translation differences 0
Egyéb tartaléklekötés 11 0
Fejlesztési tartalék képzése/felhasználása 11 0
Időben eltérő elszámolások miatti különbözet 0
Saját részvény vásárlás/eladás miattitartaléklekötés11 0
Konszolidációs kör változása 18 693 18 693
Átfogó eredmény 2014. évre (25 351) (25 351)
2014.12.31. záró 259 830 41 070 (20 129) 150 (106 883) 0 174 038
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Konszolidált Cash-flow kimutatás: 

ezer forint       
  Jegyzetek 2015.12.31 2014.12.31 

Működési tevékenység       
Adózás előtti eredmény   (9 762) (24 954) 
Pénzmozgással nem járó korrekciók   7 410 11 999 
Elszámolt értékcsökkenés 6,7 8561 15515 
Forgóeszközökre elszámolt értékvesztés 8, 17, 16 0 14 642 
Tartósan adott kölcsönök értékvesztése   0   
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye  16 0 (280) 
        
Halasztott adó követelés változása   0 0 
Vevő- és egyéb követelések változása 9 39 207 (136) 
Adókövetelések változása 9   0 
Készletek változása 8 (2 431) 14 139 
        
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
változása 

12 (46 708) 14 980 

Egyéb adófizetési kötelezettségek változása 12 (6 029) (11 443) 
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 
változása 

13 (1 052) (3 868) 

Fizetett kamatok 17 (4 174) (5 401) 
Konszolidációs kör változás miatt     (99) 
        
Adófizetési kötelezettség 18 (1 365) (398) 
Adófizetési kötelezettség korrekció 18 0   
Működési tevékenységből származó nettó 
pénzeszköz-változás 

  (16 343) 24 696 

Jegyze
tek

Jegyzett 
tőke

Tőketartal
ék

Egyéb 
tartalékok

Átváltási 
tartalék

Eredmény-
tartalék

Kisebb
ségi 

részese
dés

Összesen

2015. január 1. 259 830 41 070 (20 129) 150 (106 883) 0 174 038
nyitó korrekció 0 (100) (100)

Korrigált nyitó 259 830 41 070 (20 129) 150 (106 983) 0 173 938

Átfogó eredmény
2015. évi eredmény - - - - (11 127) 0 (11 127)
Átváltási tartalék képzése/felhasználása 11 (82) , (82)
– Currency translation differences - - -
Értékvesztés feloldás előző évről 11 5 000 5 000
Fejlesztési tartalék képzése/felhasználása 11 0
Időben eltérő elszámolások miatti különbözet
Konszolidációs különbözet 4 434 4 434
Átfogó eredmény 2015. évre (82) (1 693) 0 (1 775)

2015.12.31.záró 259 830 41 070 (20 129) 68 (108 676) 0 172 163
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Befektetési tevékenység       
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 6,7 (2 422) (15 374) 
Tárgyi eszközök és immateriális javak kivezetése 6,7 8561 280 
Tartósan adott kölcsönök változása   0 0 
Kapott kamatok 17 1 0 
Befektetési tevékenységből származó nettó 
pénzeszköz-változás 

  6 140 (15 094) 

        
Finanszírozási tevékenység       
Hitelfelvétel 14 16 216 5 873 
Hitelvisszafizetés 14 7 855 (24 089) 
saját részvény értékvesztése   (2 016) (1 007) 
Fizetett kamatok   4 174 5 401 
Finanszírozási tevékenységből származó nettó 
pénzeszköz-változás 

  26 229 (13 822) 

    26 229   
 
 

      

Pénzeszközök változása   16 027 (4 219) 
Pénzeszközök állománya év elején   5 049 9 269 
Exchange gains (losses) on cash and cash 
equivalents 

      

Pénzeszközök állománya év végén   21 076 5 049 

 

Kiegészítő megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 

Általános információk: 

A beszámoló készítés alapja 

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvános Részvénytársaság (továbbiakban: 

„Társaság”) Magyarországon bejegyzett társaság (székhelye: 1142 Budapest, 

Ógyalla tér 8-9.) tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően 

végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok 

szerint vezeti. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. az Európai Unió által 

elfogadott IAS-IFRS (Nemzetközi Beszámoló-készítési Standardok) szerint 

konszolidálta 2015. évi cégcsoport szintű adatait. A Társaság 2011-ben első 

alkalommal készített IFRS szabályok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatást. 

2010- ben és az azt megelőző években Társaság nem készített a magyar 
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Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolót sem. A pénzügyi kimutatások 

fordulónapja: 2015.12.31, prezentációs pénzneme a magyar forint (”HUF”). 

 

A Társaság fő tevékenységei közé 

tartozik: 

 

� objektumvédelem 

� speciális  védelmi  szolgáltatások  -  személyvédelem,  

rendezvénybiztosítás,  VIP védelem, pénz- és értékszállítási 

tevékenységek 

� biztonságtechnika – biztonságtechnikai rendszerek tervezése,

 telepítése és karbantartása, távfelügyeleti 

szolgáltatás 

� épület takarítás 

 

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. és leányvállalatai (továbbiakban: „Csoport”) a 

Nemzetközi Számviteli  Szabványok  Bizottsága  (IASB),  valamint  az  IASB  Nemzetközi  

Beszámoló- készítési Értelmezések Bizottsága (IFRIC) által kibocsátott valamennyi új és 

módosítottszabványt és értelmezést alkalmaz, melyek lényegesek a Csoport tevékenységének 

megítélése szempontjából. 

 

A konszolidált beszámolóban szereplő összegek ezer forintban értendők, az értékeket 

500 forinttól felfelé, 500 forint alatt pedig lefelé kerültek kerekítésre, a kerekítés 

szabályainak megfelelően. 
 

Megfelelősségre vonatkozó nyilatkozat 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardokkal (IFRS) összhangban készültek. 

Az EU által elfogadott IFRS az IASB által kibocsátott IFRS-től csak az IAS 39 Pénzügyi 

instrumentumok: Megjelenítés és értékelés standardban (”IAS 39”) leírt portfólió fedezeti 
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ügyletek elszámolása tekintetében tér el, melyet az EU nem fogadott be. A Társaság nem 

alkalmazza az IAS 39 szerinti portfólió fedezeti ügyletek elszámolását 

 

Az IFRS standardok 2015. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új 

standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra 

 

A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő IASB által közzétett és az EU által elfogadott 

következő standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések módosításai léptek 

életbe: 

- Egyes standardok módosítása “IFRS-ek továbbfejlesztése (2011-2013 években)” - az EU 

által elfogadva 2014. december 18-án. Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen a 

következő standardokat érintően (IFRS 3, IFRS 13 és IAS 40) történt módosítás, elsődlegesen 

az inkonzisztenciák megszüntetése és a magyarázatok tisztázása érdekében (a módosításokat 

2015. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő 

beszámolási időszakokban kell alkalmazni),- IFRIC 21 “Illetékek” – az EU által elfogadva 

2014. június 13-án (hatályba lép 2014. június 17-ével, illetve az azt követően kezdődő 

beszámolási időszakokban). A meglévő standardok fentiekben bemutatott módosításainak 

elfogadása nem vezetett a számviteli politika változásához. 

 

Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és 

módosított standardok és értelmezések: 

Jelen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában a következő, az IASB által 

kibocsátott és az EU által elfogadott standardok, valamint meglévő standardok és 

értelmezések módosításai kerültek közzétételre hatályba lépés nélkül: 

- IFRS 11 (Módosítás) ”Közös szerveződések” – Közös tevékenységekben való érdekeltségek 

megszerzésének számvitele - az EU által elfogadva 2015. november 24-én (hatályba lép a 

2016. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),- IAS 1 

(Módosítás) “Pénzügyi beszámolók bemutatása” – Közzététel kezdeményezése - az EU által 

elfogadva 2015. december 18-án (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve az azt követően 

kezdődő beszámolási időszakokban), - IAS 16 (Módosítás) “Ingatlanok, gépek és 

berendezések” és IAS 38 “Immateriális javak” - Az 
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értékcsökkenésre és amortizációra vonatkozó elfogadott módszerek tisztázása - az EU által 

elfogadva 2015. december 2-án (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve az azt követően 

kezdődő beszámolási 

időszakokban), 

- IAS 16 (Módosítás) “ Ingatlanok, gépek és berendezések” és IAS 41 ”Mezőgazdaság” – 

Mezőgazdaság: 

Termesztésre használt növények - az EU által elfogadva 2015. november 23-án (hatályba lép 

a 2016. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- IAS 19 (Módosítás) “Munkavállalói juttatások” – Meghatározott juttatási programok: a 

munkavállalók által fizetett hozzájárulások – az EU által elfogadva 2014. december 17-én 

(hatályba lép a 2015. február 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 

időszakokban), 

- IAS 27 (Módosítás) “Egyedi pénzügyi kimutatások” – Tőkemódszer az egyedi pénzügyi 

kimutatásokban - az EU által elfogadva 2015. december 18-án (hatályba lép a 2016. január 1-

jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- Egyes standardok módosítása “IFRS-ek továbbfejlesztése (2010-2012 években)” – az EU 

által elfogadva 

2015. december 17-én. Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen a következő 

standardokat érintően (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 és IAS 38) történt 

módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a magyarázatok tisztázása 

érdekében (a módosításokat 2015. február 1- jével, illetve az azt követően kezdődő 

beszámolási időszakokban kell alkalmazni), 

- Egyes standardok módosítása “IFRS-ek továbbfejlesztése (2012-2014 években)” – az EU 

által elfogadva 2015. december 15-én. Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen a 

következő standardokat érintően 

(IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 és IAS 34) történt módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák 

megszüntetése és a magyarázatok tisztázása érdekében (a módosításokat 2016. január 1-jével, 

illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni). 

- IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” (hatályba lép 2018. január 1-jével, illetve az azt 

követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- IFRS 14 “Szabályozói Halasztott Elszámolások” (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve 

az azt 
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követően kezdődő beszámolási időszakokban) – az Európai Bizottság döntést hozott, mely 

értelmében a jóváhagyás folyamatot a jelenlegi köztes standardra nem fogja alkalmazni, és 

megvárja a végső standardot, 

- IFRS 15 “Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek” (hatályba lép a 2018. január 

1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- IFRS 16 “Lízingek” (hatályba lép a 2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő 

beszámolási időszakokban), 

- IFRS 10 (Módosítás) ”Konszolidált pénzügyi kimutatások”, IFRS 12 (Módosítás) “Egyéb 

gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele”, és IAS 28 ”Pénzügyi befektetések 

társult vállalatokban” – Befektető egységek: a konszolidációs kivétel alkalmazása (hatályba 

lép a 2016. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- IFRS 10 (Módosítás) ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 (Módosítás) 

“Pénzügyi befektetések társult vállalatokban” – Eszközök eladása, illetve átadása a Befektető 

és annak társult vagy közös vezetésű vállalata között (hatályba léptetése a tőkemódszerre 

irányuló projekt lezárulásáig ismeretlen), 

- IAS 12 (Módosítás) “Nyereségadók” – Nem realizált veszteségekre vonatkozó halasztott 

adó eszközök elszámolása (hatályba lép a 2017. január 1-jével, illetve az azt követően 

kezdődő beszámolási időszakokban). 

 

Megítélésünk szerint ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja 

nem befolyásolná számottevően a konszolidált pénzügyi kimutatásokat.  Kivételt képez ez 

alól az IFRS 9 és az IFRS 16 alkalmazása, amely jelentős hatást gyakorolhat a konszolidált 

pénzügyi kimutatásokra, ezért a ezeket a hatásokat 2016-ban értékelni fogjuk. 

 

A kimutatások elkészítésének alapelvei 

 

A  konszolidált  pénzügyi  kimutatások  a  bekerülési  érték  elve  alapján  

készültek.A bekerülési érték rendszerint az eszközökért cserébe átadott ellenérték valós 

értékén alapul. 
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Konszolidációs kör 

A konszolidált pénzügyi kimutatások a Társaság és a Társaság által ellenőrzött 

gazdálkodók (a Társaság leányvállalatai) pénzügyi kimutatásait tartalmazzák. Ellenőrzés 

abban az esetben 

valósul meg, ha a Társaság megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik a gazdálkodó pénzügyi és 

működési szabályzatainak irányítása területén annak érdekében, hogy haszonra tegyen szert a 

gazdálkodó tevékenységeiből. 

 

Szükség esetén a leányvállalatok pénzügyi kimutatásai módosításra kerülnek,  annak 

érdekében, hogy számviteli politikáik megfeleljenek a Csoport többi tagja által 

alkalmazott számviteli politikáknak. 

 

A  konszolidáció  időpontjában  teljes  körűen  kiszűrésre  kerülnek  a  csoporton  belüli 

tranzakciók, egyenlegek, bevételek és ráfordítások. 

 

Konszolidációba bevont gazdasági társaságok és leányvállalatok 

   

1. ŐRMESTER SECURITY SERVICE D.O.O. 

Alapításának időpontja: 2000.10.18. 

Székhely: Segedinski put 78-80., 24000 SUBOTICA, SERBIA 

Tulajdonosok: Őrmester Nyrt. 100%-os tulajdoni hányaddal 

A konszolidációba való bevonás első időpontja: 2010.01.01   

Jegyzett tőke: 21893 eFt (2187 RSD) 

Saját tőke 2015.12.31-én: (4184)eFt  negatív 

Adózás utáni eredmény 2015.12.31-én: (9720) eFt veszteség 

    

 

 

A szerb leányvállalat a 2015.évben tevékenységét beszüntette, az alkalmazottait 

elbocsátotta, tényleges üzleti tevékenységet nem végzett. A konszolidált pénzügyi 

kimutatások elkészítése során a 2015.évi adatokat nem kaptunk, így a 2014.12.31-i záró 

könyvszerinti beszámolójuk került konszolidálásra. Ennek alapján megszünt 
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tevékenységként kezeltük, ezért az eszközök értékét valós értékükre (nullára) értékeltük át, 

míg a kötelezettségeit könyvszerinti értéken vettük figyelembe a konszolidálás során. 

 

A román leányvállalat (S.C Őrmester Security System S.R.L) 2011-ben felszámolás 

alá került, ezért azt a Társaság nem tartja ellenőrzése alatt, illetve nem álltak 

rendelkezésre 

megfelelő pénzügyi információk 2012-2015. évre vonatkozóan. Emiatt a román 

vállalat 2011-ben kikerült a konszolidációs körből, ami hatást gyakorolt a pénzügyi 

kimutatásokra és a cash-flow-ra. 

 

 

 

A szlovák leányvállalat ( Őrmester Slovakia s.r.o. ) felszámolását 2013. 

decemberében elindította a Társaság. A szlovákiai közlönyben megjelent, hogy a 

felszámolás 2014. február 17-én kezdődött meg. A szlovák leányvállalat 2014-ben kikerült 

a konszolidációs körből. 

 

2015. december 31-én a Társaság és a Csoport nem rendelkezik: 

 

� közös vezetésű vállalkozással, 

� társult vállalkozással, 

� szerződés alapján átruházott jogkörben mások helyett gyakorolt szavazati 

joggal, 

� biztosítékként átvett harmadik személy utasításai alapján gyakorolt szavazati 

joggal, 

� kezességvállalóként birtokba vett szavazati joggal, szerzett jogosultsággal. 

 

A Társaság ellenőrző tulajdonosai Kincs István, Kincs Gergely és Kincs Eszter Titanilla. 

A Társaságnak nincs fölérendelt anyavállalata és nincsenek végső ellenőrző tulajdonosai. 

 

Főbb számviteli alapelvek: 
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Az alábbiakban kerülnek összefoglalásra  a  konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése 

során alkalmazott főbb számviteli alapelvek. A bemutatott alapelvek – amennyiben másként 

nem került jelzésre, – minden bemutatott évre vonatkoznak. 

 

Az elkészítés alapelvei 

 

Szabványoknak való megfelelés 

 

A Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásai a Nemzetközi Számviteli Standard 

Testület 

 

 

(IASB) által kiadott és Európai Uniós IFRS-eknek, azaz az Európai Unió  által 

befogadott, 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Szabványok (IFRS) figyelembevételével 

készültek. 

 

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. a Magyarországon érvényben levő törvények 

alapján vezeti számviteli nyilvántartásait és készíti el beszámolóját, míg külföldi 

leányvállalatai az adott ország jogszabályait alkalmazza a számviteli nyilvántartások 

vezetése során. A konszolidált éves beszámoló az Európai Unió által befogadott 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Szabványok (IFRS) és a Nemzetközi 

Számviteli Szabványok (IAS), valamint a SIC és IFRIC értelmezések figyelembevételével 

készült. 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatások historikus bekerülési értékeken készültek, a 

befektetett eszköz amortizációs értékével módosítva. 
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Az IFRS-sel konform pénzügyi kimutatások elkészítéséhez kritikus könyvviteli 

becslések szükségesek,  amelyek  a  4.1.  pontban  kerültek  bemutatásra.  Ezen  kívül  

szükséges  a 

vezetőség döntéseinek figyelembevétele a Csoport számviteli alapelveinek alkalmazása 

során. Az alkalmazott feltételezések megváltoztatása akár jelentős hatással is lehet az 

érintett 

időszakra. A vezetőség véleménye szerint az alkalmazott feltételezések 

megfelelőek. 

 

Konszolidációs elvek: 

 

Leányvállalatok 

A leányvállalatok a Társaság által ellenőrzött gazdálkodó egységek. A Társaság akkor 

gyakorol ellenőrzést, ha közvetlenül vagy közvetve jogosult a gazdálkodó egység 

pénzügyi és működési politikájának olyan irányítására, amely irányítás célja a 

tevékenységből származó hasznok megszerzése. Az ellenőrzés megállapításakor a 

jelenleg lehívható potenciális szavazati jogok is figyelembe vételre kerülnek. A 

konszolidált pénzügyi kimutatások a leányvállalatok pénzügyi kimutatásait az 

ellenőrzés kezdetének napjától az ellenőrzés megszűnésének napjáig tartalmazzák. A 

konszolidált pénzügyi kimutatások a Társaság és a leányvállalatainak pénzügyi 

kimutatásait tartalmazzák a Csoporton belüli valamennyi lényeges tranzakció és egyenleg 

kiszűrése után, beleértve a nem realizált nyereségeket is. 

 

Külföldi pénznemben történő ügyletek 

 

A Csoport minden tagjának egyedi pénzügyi kimutatásai annak a meghatározó 

gazdasági környezetnek a pénznemében készülnek, melyben az adott egység működik 

(funkcionális pénznem). A konszolidált pénzügyi kimutatások érdekében minden 

egység eredményét és pénzügyi pozícióját magyar forintra váltjuk, mely a 

konszolidált pénzügyi kimutatások prezentálásának pénzneme. 
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A leányvállalatok egyedi pénzügyi kimutatásainak elkészítésekor azokat a 

tranzakciókat, melyek pénzneme eltér a leányvállalat funkcionális pénznemétől (idegen 

pénznem) a MNB által közzétett eves átlagos átváltási árfolyamon kerülnek rögzítésre. 

Minden mérleg fordulónapkor az idegen pénznemben meghatározott monetáris tételek a 

mérleg fordulónapján érvényes MNB közép árfolyamon kerülnek átszámítása. Azok az 

idegen pénznemben meghatározott nem monetáris tételek, melyeket valós piaci értéken 

vannak értékelve, a fordulónapi értékeléskor azon az árfolyamon kerülnek átváltásra, 

mely a valós piaci érték meghatározásának napján volt érvényben. A bekerülési értéken 

és idegen pénznemben nyilvántartott nem monetáris tételeknél az árfolyamváltozás nem 

kerül figyelembe vételre a fordulónapi értékeléskor. 

 

A Társaság monetáris tételek elszámolásakor, valamint fordulónapi értékelésekor 

keletkező árfolyam különbözeteket az időszaki eredmény terhére/javára számolja el. 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése céljából a Csoport külföldi működési 

egységeinek eszközei és kötelezettségei (az összehasonlító adatokkal együtt) forintra 

kerülnek átváltásra a mérleg fordulónapján érvényes MNB középárfolyamon. A 

Társaság  a bevételt és a ráfordításokat minden eredménykimutatás esetében (beleértve 

az összehasonlító adatokat) a z adott időszak átlagos átváltási árfolyamon számítja át 

Ft-ra. Az átváltások során esetlegesen keletkező árfolyam különbözetek az egyéb 

átfogó eredményben kerülnek elszámolásra és a saját tőkében halmozódnak fel. 

 

Külföldi tevékenység értékesítése (tehát vagy egy külföldi tevékenységben a Csoport 

által birtokolt teljes érdekeltség értékesítése, vagy egy külföldi tevékenységet magában 

foglaló leányvállalat ellenőrzés elvesztését eredményező, vagy egy külföldi 

tevékenységet magában foglaló közös vezetésű vállalkozás feletti közös ellenőrzés 

megszűnését eredményező, vagy egy külföldi tevékenységet magában foglaló társult 

vállalkozás feletti jelentős befolyás megszűnését eredményező értékesítés) esetén az 

adott tevékenység kapcsán a Csoport tulajdonosainak tulajdonítható összes halmozott 

árfolyam-különbözet átsorolásra kerül az eredménybe. 
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Továbbá, egy leányvállalat részleges értékesítése esetén, amely nem eredményezi a 

Csoport leányvállalat feletti ellenőrzésének elvesztését, az adott tevékenység kapcsán a 

Csoportnak tulajdonítható összes halmozott árfolyam-különbözet a nem ellenőrző 

részesedésekhez kerül újbóli hozzárendelésre és nem kerül elszámolásra az eredményben. 

 

Árfolyamkockázat: 

 

Mivel a Csoportban a külföldi leányvállalatok már nem végeztek tevékenysége a 2015.évben, 

ezért jelentős árfolyam kockázatnak nem volt kitéve. A magyar anyaválallat 

tevékenységének fő pénzneme a HUF.  

 

Az alábbi táblázat mutatja ( 2015.12.31.) a Csoport különböző devizanemben fennálló 

pénzügyi eszközeit és kötelezettségei 

 

31 December 2015       

ezer forint       

2014.12.31 Szerbia Magyarország Összesen HUF 

Pénzügyi eszközök-kölcsönök és 

követelések 

  

  

  

Vevő és egyéb követelések:       

– Vevőkövetelések              2 664            145 620                    148 284    

– Egyéb pénzügyi eszközök 

(adókövetelés nélkül)                     -                  6 489                        6 489    

Pénzeszközök              1 984                3 065                        5 049    

Pénzügyi eszközök összesen              4 648            155 174                    159 822    

        

Pénzügyi köt. amortizált bekerülési 

értéken       

        

Hosszú lej.kölcsönök,pénzügyi lizinget is beleértve: 25325 25 135 

Szállítók és egyéb elkötelezettségek:     0 
 

– Szállítók 1 050 189 636 190 686 
 

– Egyéb pénzügyi köt. 

(adófiz.köt.nélkül)   41 424 41 424  

Pénzügyi kötelezettségek összesen              1 050            256 195    257 245 
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2015.12.31 Szerbia Magyarország Összesen HUF 
 

Pénzügyi eszközök-kölcsönök és 

követelések 

  

  

  

 

Vevő és egyéb követelések:       
 

– Vevőkövetelések és előlegek                     -              114 079                    114 079    
 

– Egyéb pénzügyi eszközök 

(adókövetelés nélkül)                     -                  1 796                        1 796     

Pénzeszközök                     -                21 076                      21 076    
 

Pénzügyi eszközök összesen                     -              136 951                    136 951    
 

        
 

Pénzügyi köt. amortizált bekerülési 

értéken        

 

      

 

 

 

Hosszú lej.kölcsönök,pénzügyi lizinget is beleértve: -41350 -41 350 

Szállítók és egyéb elkötelezettségek:       
 

– Szállítók -1 042 -141 726 -142 768 
 

– Egyéb pénzügyi köt. 

(adófiz.köt.nélkül) -1 142 -7 097 -8 239  

Pénzügyi kötelezettségek összesen -           2 184    -      190 173    -192 357 
 

 

Ingatlanok, gépek és berendezések: 

 

ezer forint         

  

Ingatlanok 

Gépek és 

berendezések 

Befejezetlen 

beruházások Összesen 

          

2014. december 31.         

Nyitó nettó érték 257 787 17 925 0 275 712 

Növekedések   10 624   10 624 

Egyéb csökkenések és kivezetések       0 

Konszolidációs kör miatti változás       0 
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Tárgyévi értékcsökkenési leírás (3 134) (6 005)   (9 139) 

Átváltási különbözet       0 

Záró nettó könyv szerinti érték 254 653 22 544 0 277 197 

2014. december 31.        

Bruttó érték 274 578 85 396   359 974 

Értékcsökkenési leírás (19 925) (62 852)   (82 777) 

Nettó könyv szerinti érték 254 653 22 544 0 277 197 

          

  

Ingatlanok 

Gépek és 

berendezések 

Befejezetlen 

beruházások Összesen 

          

2015. december 31.         

Nyitó nettó érték 254 653 22 544 0 277 197 

Növekedések   2 324   2 324 

Egyéb  kivezetések ( szerb leány miatt) (247)   (247) 

Konszolidációs kör miatti változás       0 

Tárgyévi értékcsökkenési leírás (3 134) (4 959)   (8 093) 

Átváltási különbözet       0 

Záró nettó könyv szerinti érték 251 519 19 662 0 271 181 

2015. december 31.        

Bruttó érték 274 578 87 370   361 948 

     

Értékcsökkenési leírás (23 059) (67 708)   (90 767) 

Nettó könyv szerinti érték 251 519 19 662 0 271 181 

 

A Társaságnak az ingatlanokra, gépekre és berendezésekkel kapcsolatos 

közzétételei: 

 

• az ingatlanon jogcímkorlátozás van, a hitel biztosítékának fedezetéül szolgál, 

a jelzálog összege 170 millió forint; 

• továbbá az ingatlan és 7 autó zár alá vételét is elrendelte az adóhivatal 

• szlovák leánycégtől átvállalt hitel biztosítékára nem kért fedezetet a pénzintézet 

• lízingelt gépek esetében a lízing fedezete maga a lízingelt autó; 
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• nincsenek  szerződéses  elkötelezettségek  az  ingatlanok,  gépek  és  

berendezések tekintetére vonatkozóan; 

• nincsenek átmenetileg használaton kívüli ingatlanok, gépek 

berendezések, felszerelések 

• nincs már teljesen leírt, de még használatban lévő ingatlanok, viszont 

teljesen leírt gépek és berendezések bruttó könyv szerinti értéke 19 431 eFt; 

 

Pénzügyi bevételek és ráfordítások: 

 

 

Pénzügyi bevételek:     
ezer forint     

  2015.12.31 2014.12.31 
Pénzeszközök kamatai 7 3 
Kölcsönök kamatai     
Pénzügyi eszközök és kötelezettségek realizált 
árf.nyeresége 0 83 
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 20 
Összesen 7 106 
      

      
Pénzügyi ráfordítások     
ezer forint     

  2015.12.31 2014.12.31 
Pénzintézettől kapott kölcsönök után fizetett kamat 4 046 4 603 
Egyéb vállalkozótól kapott kölcsönök után fizetett 
kamat 

0 9 

Lízingtartozás után fizetett kamat 128 333 
Faktorálás után fizetett kamat 0 456 
Pénzügyi eszközök és kötelezettségek realizált 
árfolyam vesz. 

24 164 

Pénzügyi  műveletek egyéb ráfordításai 23 721 

Összesen 4 221 6 286 
      
Megszűnt tevékenység miatti értékvesztés( szerb 
leányvállalat):     
Értékvesztés 4 434 0 
összesen 4 434 0 
Pénzügyi ráfordítások összesen 8 655 6 286 
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A jegyzett tőke összetétele: 

A társaság alaptőkéje: B sorozatú, 259.830 darab, egyenként 1.000,–Ft, azaz: 

kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként egyezer forint névértékű, 

dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. 

 

A jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházásának bármilyen korlátozása: 

 

A részesedések átruházásának nincs korlátozása, azok a hatályos magyar és EU-s 

szabályozásban foglaltak szerint szabadon végrehajtható. 

 

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás 

útján történik. 

 

Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek 

számláján az értékpapírt nyilvántartják. 

 

A saját részvény megszerzésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó egyéb 

rendelkezéseknek részletes szabályait a Gt. 223. §-tól 230. §-ig terjedő rendelkezései 

tartalmazzák, melyek a részvénytársaságra kötelező érvényűek. 

 

Azon befektetők bemutatása, amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel 

rendelkeznek a vállalkozó saját tőkéjében: 

  

A részvényesek összetétele nem változott 2015. év folyamán, maradt a 2011-ben 

bekövetkezett változások eredményeként kialakult tulajdonosi részesedési struktúra 

 

A társaság saját részvényeinek száma B sorozatú, 20.158 darab. A saját részvények aránya 

7,76 %-a a teljes részvénycsomagnak. 

 

Részvényes Tulajdoni rész Tulajdoni rész 

fennállásának dátuma 

Kincs Eszter 15,00 % 2013. december 31. 
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Kincs Gergely 14,58 % 2013. december 31. 

Kincs István 40,49 % 2013. december 31. 

Melha István 9,69 % 2013. december 31. 

Mészáros Zsolt 6,11 % 2013. december 31. 

Őrmester vagyonvédelmi Nyrt. 7,75 % 2013. december 31. 

Összesen % 2013. december 31. 

 

Különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedések birtokosai: 

 

Név Beosztás 

Kincs István általános igazgató 

Kincs Gergely igazgatóság elnöke 

 

Bármely munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben 

az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják: 

 

Az Őrmester Nyrt. érintett munkavállalóival szemben elvárás, hogy 

 

• amennyiben bennfentes információval rendelkeznek, ne kereskedjenek a Társaság 

részvényeivel, 

• ne adjanak ki bennfentes információkat a Társasághoz nem tartozó személyeknek, 

kivéve, ha írásos engedély birtokában vannak.  

 

Szavazati jogok gyakorlása és azok korlátozása:  

 

       A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A 

részvényesi jogok gyakorlásához szükséges a Gt. 212. § szerinti igazolás, kivéve, ha a 

jogosultság megállapítására jelen alapszabály rendelkezése alapján a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvény 149. § rendelkezései szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor. 
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       A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy meghatalmazottja útján) az a 

részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órakor 

tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.  

 

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes 

meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a társaság vezető állású munkavállalója, és a 

felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati 

javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással 

rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 

kell a társasághoz benyújtani. A részvényes kérheti, hogy részére a társaság postai vagy 

elektronikus úton meghatalmazásról szóló formanyomtatványt küldjön, mely formanyomtatványt 

kitöltve a közgyűlés napját megelőző legkésőbb 2. napig köteles eljuttatni a Társaság székhelyére. 

A formanyomtatványt közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell 

benyújtani. 

 

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály 

módosítására vonatkozó szabályok: 

 

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, illetve az alapszabály módosítására a 

közgyűlés, többségi szavazattal jogosult. A döntéseket a közgyűlés határozatban fogadja el és 

teszi közzé. 

 

A tulajdonosok közötti nincs olyan megállapodás, amelyről a társaságnak tudomása van, és 

amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását 

eredményezheti. 

 

A vállalkozó részvételével nem történt olyan lényeges megállapodás megkötése, amely egy 

nyilvános vételi ajánlatot követően a társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lép 

hatályba, módosul vagy szűnik meg, valamint ezen események hatásait, kivéve, ha ezen 

információk nyilvánosságra hozatala súlyosan sértené a vállalkozó méltányos üzleti érdekeit, 

feltéve, hogy más jogszabály alapján sem kell nyilvánosságra hoznia azokat, 
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A vállalkozó és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között nem jött létre olyan 

megállapodást, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, 

vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát 

jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 

 

6.) Vállalatirányítás: 

 

A társasági követelményeken túlmenően alkalmazott vállalatirányítási gyakorlattal 

összefüggő információk ismertetése: 

 

A BÉT által kiadott felelős társaságirányítási ajánlatnak megfelelő társaságirányítási 

gyakorlatot követ. 

 

A társaság - a jogszabályokkal összhangban – a fenti szabályok mely részeitől, milyen 

mértékben és milyen okból tért el: 

 

A társaság a fenti vállalatirányítási szabályoktól eltérő eljárást nem alkalmaz. 

 

A legfőbb irányító (vezető) szerv, az ügyvezető szerv (Igazgatóság) és a felügyelő testület, 

valamint ezek bizottságainak összetétele és működése: 

 

 

 

 

 

 

Az Igazgatóság 

 

Az Igazgatóság az Őrmester Nyrt. ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként 

gyakorolja. Az Igazgatóság feladatkörét, hatáskörét és működési rendjét a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a Társaság 2010. október 1-

én elfogadott, mindenkor aktuális Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály), valamint a Gt. 
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felhatalmazása alapján az Igazgatóság által jóváhagyott jelen ügyrend (a továbbiakban: 

Ügyrend) állapítja meg. 

 

Az Igazgatóság működése 

 

Az Igazgatóság 2010. október 1-től háromtagú, tagjait és a tagok közül elnökét a Társaság 

Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) választja meg határozatlan időtartamra. Az 

Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaságban más vezető tisztséget is viselhetnek. Az 

Igazgatóság elnökét és tagjait a tisztségükből a Közgyűlés visszahívhatja. 

 

Az ügyrend tartalmazza: 

 

• Az Igazgatóság hatáskörét és feladatait 

• Az ülés lefolytatására és az események rögzítésére vonatkozó szabályokat 

• Az Igazgatóság határozataira vonatkozó rendelkezéseket 

• Az Igazgatóság ülésével kapcsolatos teendőket 

• Az Igazgatósági ülések összehívásának rendjét 

 

Az Igazgatóság tagjai: 

 

Név Beosztás Megbízás kezdete 

Kincs Gergely Igazgatóság elnöke 2014.09.10. 

Kincs Gergely 

 (an.: Kovács Ida) 

Igazgatósági tag 2015.11.10. 

Kincs Béla Igazgatósági tag 2016.04.29. 

 

Felügyelő Bizottság  

 

A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll az 

igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság 

könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a 

Társaság költségére megvizsgáltatni. 
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A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai független személyeknek kell lennie. Függetlennek minősül a 

Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más 

jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Gt. 309. § (3) bekezdésben írt 

valamely kizáró ok.  

 

A 3 fős Felügyelő Bizottság 2014-ben három alkalommal ülésezett, megjelenés a 

következőképp alakult: 

- 2014.04.22.: 100%-os megjelenési arány 

- 2014.09.29.: 66,6 %-os megjelenési arány 

- 2014.11.10.: 66,6 %-os megjelenési arány 

 

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2014.04.22: 

 

Név Beosztás 

Radeczky Jenő Elnök 

Molnár Csaba Tag 

Tián Pál Tag 

 

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2014.09.10-től: 

 

Név Beosztás 

Zólyomi Zsolt Elnök 

Molnár Csaba Tag 

Tián Pál Tag 

 

 

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2015.03.24-től: 
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Név Beosztás 

Kincs Gergely Elnök 

Szabó József Ádám Tag 

Budaházi Attila Tag 

 

    A Felügyelő Bizottság tagjai 2016.04.29-től: 

 

Név Beosztás 

Szabó József Ádám Elnök 

Budaházi Attila Tag 

Jakab Péter Tag 

 

 A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság 

szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek 

részt a közgyűlésen. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, 

ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá. 

 

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűléshez benyújtott valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 

felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 

határozhat. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa kijelölt 

felügyelőbizottsági tag ismerteti a közgyűléssel. 

 

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal 

kötelesek eljárni.  

 

Audit Bizottság  

 

       A Társaságnál háromtagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő 

Bizottság tagjai közül választja. 
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Az audit bizottság hatáskörébe tartozik: 

 

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, 

javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, 

a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján 

a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása 

a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások 

érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel 

kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára 

intézkedések megtételére való javaslattétel, 

a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 

intézkedések megtételére, 

a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében. 

 

A 3 fős Audit Bizottság 2014-ben három alkalommal ülésezett, megjelenés a következőképp 

alakult: 

- 2014.04.22.: 100%-os megjelenési arány 

- 2014.09.29.: 66,6 %-os megjelenési arány 

- 2014.11.10.: 66,6 %-os megjelenési arány 

 

Az Audit Bizottság tagjai 2014.04.22: 

 

Név Beosztás 

Radeczky Jenő Elnök 

Molnár Csaba Tag 

Tián Pál Tag 

 

Az Audit Bizottság tagjai 2014.09.10-től: 
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Név Beosztás 

Zólyomi Zsolt Elnök 

Molnár Csaba Tag 

Tián Pál Tag 

 

Az Audit Bizottság tagjai 2015.03.24-től: 

Név Beosztás 

Kincs Gergely Elnök 

Szabó József Ádám Tag 

Budaházi Attila Tag 

 

Az Audit Bizottság tagjai 2016.04.29-től:  

 

Név Beosztás 

Szabó József Ádám Elnök 

Budaházi Attila Tag 

Jakab Péter Tag 

 

 

7.) A mérleg fordulónapja után, a mérlegkészítés időpontjáig történt lényeges esemény, 

jelentős folyamat: 

 

a) 2015. március 24-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a közgyűlés résztvevői 

elfogadták Zólyomi Zsolt, Tián Pál és Molnár Csaba FEB és Audit bizottsági 

tisztségéről való lemondását; egyidejűleg megválasztotta Kincs Gergelyt 

(an.:Kovács Ida), Szabó József Ádámot, ill. Budaházi Attilát FEB és Audit 

bizottsági tisztségek betöltésére. 

 

Az újonnan megválasztott tisztségviselők irányába megfogalmazott egyértelmű 

közgyűlési elvárás, az árbevétel növelése, a pénzügyi stabilitás megteremtése, 

költségcsökkentő intézkedések kidolgozása és megvalósítása, a vállaltirányítási 

folyamatok hatékonyságának javítása, a belső ellenőrzés és kontrolling rendszerének 
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hatékonyabbá tétele. 

 

Az új Felügyelő Bizottság tagjai 

 

Név Beosztás Megbízás kezdete 

Kincs Gergely FEB elnök 2015. 03. 24. 

Szabó József Ádám FEB tag 2015. 03. 24. 

Budaházi Attila FEB tag 2015. 03. 24. 

 

Az új Audit Bizottság tagjai: 

 

Név Beosztás Megbízás kezdete 

Kincs Gergely Elnök 2015. 03. 24. 

Szabó József Ádám Tag 2015. 03. 24. 

Budaházi Attila Tag 2015. 03. 24. 

 

 

b) 2016. április 29-én megtartott rendes éves közgyűlésen a közgyűlés elfogadta az 

igazgatóság elmúlt féléves beszámolóját; Polgár Lajos igazgatósági tag lemondását; 

megválasztotta Dr. Kincs Bélát, igazgatóság tagnak; elfogadta Földes Zoltán FEB és 

Audit bizottsági tisztségéről való lemondását; megválasztotta Jakab Pétert FEB és Audit 

bizottsági tisztség betöltésére; döntött a társasági alapszabály változtatásáról. 

 

Az újonnan megválasztott tisztségviselők irányába megfogalmazott egyértelmű közgyűlési 

elvárás, az árbevétel növelése, a pénzügyi stabilitás megteremtése, költségcsökkentő 

intézkedések kidolgozása és megvalósítása, a vállaltirányítási folyamatok hatékonyságának 

javítása, a belső ellenőrzés és kontrolling rendszerének hatékonyabbá tétele. 

 

Az új Igazgatóság tagjai 

 

Név Beosztás Megbízás kezdete 
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Kincs Gergely Igazgatóság elnöke 2014.09.10. 

Kincs Gergely 

(an.: Kovács Ida) 

Igazgatósági tag 2015.11.10. 

Dr. Kincs Béla Igazgatósági tag 2016.04.29. 

 

Az új Audit Bizottság tagjai: 

 

Név Beosztás 

Szabó Ádám József Elnök 

Budaházi Attila Tag 

Jakab Péter Tag 

 

Az új Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Név Beosztás 

Szabó Ádám József Elnök 

Budaházi Attila Tag 

Jakab Péter Tag 

 

 

8.) A társaság várható fejlődése 2016-ban: 

 

A cég vezetése 2015-ben olyan erőforrás alapú, eredmény orientált gazdasági modellt vezetett 

be a vállalatnál, amely fokozottan felügyeli a cég kiadásait, illetve érdekelté teszi 

alkalmazottait és partnereit a folyamatos növekedés mielőbbi elérésében. Ennek a munkának 

látható jelei az említett 14,6%-os általános költségcsökkentés, illetve a 2015 második 

félévétől tapasztalható árbevétel növekedés, mely során 17 új nagy partnerrel bővült 

portfóliónk, akiknél az élőerőtől kezdve, különböző technikai szolgáltatásokkal is jelen 

vagyunk, mely együttműködés eredményeképpen árbevételünk 2015 második félévétől év 

végéig összesen 13,2%-al növekedet. 

2015 III. negyedévétől véget ért az élőerős portfóliónknál tapasztalható jelentős árbevétel 

kieséssel járó folyamat, melynek során sajnos több partnerünkkel megszűnt az üzleti 
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kapcsolatunk. A meglévő megbízásainkat megtartottuk, az itt jelentkező árbevételt az infláció 

mértékével megegyező mértékben év végére sikerült növelnünk. Új megrendelések 

elsősorban a versenyszférából érkeztek, azonban a közbeszerzés alá tartozó pályázatokon is 

tudatosan és rendszeresen részt veszünk. Pályázati esélyeinket jelentősen előmozdíthatja a 

2013. évben kifejlesztett, digitális dokumentációs és jelentési szoftver1 (alkalmazás), mely 

egyedülálló a vagyonvédelmi piacon. A fejlesztést, illetve annak számos előnyét, kényelmi 

funkcióit legnagyobb partnereink igen pozitívan fogadták. Innovációnk elősegíti, hogy a 

pályázatokat sikerrel vegyük, valamint annak a megrendelői körnek is felkeltsük az 

érdeklődését, amely nem tervezett változást a vagyonvédelem terén. 

A 2015-ös év végén számos meglévő partnerünknél sikerült díjkorrekciót elérnünk, mely a 

jelen gazdasági körülmények között számunkra mindenképpen pozitív visszajelzés volt 

partnereink részéről, továbbá megalapozza a 2016-os év pozitív gazdasági várakozásait is 

számunkra. A díjkorrekciókkal havi szinten ca. 800.000,- Ft nettó árbevétel növekedést értünk 

el, mely már a 2016-os év eleji gazdasági eredményeinket fogja javítani.  

 

A versenypiaci körülményeket, illetve az elmúlt év gazdasági mutatóit figyelembe véve, 

2016-ban reális cél a meglévő megbízások megtartása, a megbízásokkal összefüggő 

szerződéses viszonyok megerősítése, valamint a szolgáltatási portfólió szélesítése. Új 

megrendelések továbbra is, elsősorban a magánszektorból várhatóak, azonban a Társaság 

azokon a meghirdetett közbeszerzési pályázatokon is részt vesz, amelyeken reális esélyt lát a 

pályázati nyertességre. 

 

A tavalyi év során kifejlesztett és több megbízási területen bevezetett intelligens, digitális 

felületen működtetett őrszolgálati alkalmazás beváltotta a hozzá fűződő szakmai, valamint 

üzleti reményeket. Az alkalmazás további fejlesztéseinek, illetve lehetőségeinek 

köszönhetően a 2016. évben az üzletszerzési képesség erősödése várható. Az üzletszerzés 

hatékonyságának növelésére, szervezeti átalakítást hajtottunk végre. A szervezeti struktúra 

átalakulásával önálló kereskedelmi igazgatóság került kialakításra. 

 

 

 

                                                           
1 Részletes ismertetőt mellékletként csatoljuk 
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Az árbevétel mellett alapvető célkitűzés a költségek csökkentése. Ennek keretében a 

gazdasági év első félévének végéig felülvizsgálja a pénzintézeti, a telefon és marketinggel 

összefüggő szerződéseket. Szakmai egyeztetés keretében felülvizsgálatra kerül gépjármű 

fenntartásával összefüggő gazdasági mutatók, illetve a flottaüzemeltetés (operatív lízing) 

lehetősége.  

 

Összességében 2016-ban alapvetően saját fejlesztéseink, innovatív megoldásaink, illetve 

költséghatékony működés bevezetése mellett egyértelműen az adózott eredmény 

növelése a kitűzött és reálisan megvalósítható cél.   

 

 

Budapest, 2016. április 29. 

 

 

 

 

 Kincs Gergely 

 Igazgatóság elnöke 


