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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

L TényáIIás és a döntés taľta|mának részletes ismertetése

A Corvin Sétany Kft. v.a. (továbbiakban: Táľsaság) korábbi üg;ľezetése elkészítette af0l4. évi pénzügyi
jelentését (éves beszámoló mérlege, éves beszámoló eredmény-kimutaĹísa és kiegészító melléklet szĺímvi-
teli szabályok szerinti szĹikséges tartďommal), melyet a független könywizsgálói jelentéssel egytitt kívĺán
előterjeszteni.

A2014. évi éves pénzjgyijelentés (l. melléklet)részétképező mérleg szerint azęszközok és foľrĺások
egyezo fóösszege 266.282 eFt, a mérleg szerinti eredmény -|I.46I eFt veszteség. Szintén az előterjesztés
1. mellékletét képező éves pénzügyi jelentés tarta|mazza a Corvin Séüány Kft. 2014. évi eredmény-
kimutaüásá! valamint kiegészítĺí mellékletét. A Coľvin Sétány Y.-ft.2014. évi éves beszámoló mérlege
szerint az eszkozok és foľrások egyező foösszege 266.282 eFt, az üzleti tevékenység eredménye -11.461
eFt.

A PricewaterhouseCoopeľs Könyvvizsgá|ő Kft. által készített fiiggetlen könywizsgálói jelentés szerint a
Tĺársaság egyszeríĺsített éves besámolója a számviteli torvényben foglaltaknak és az źlta|ános számviteli
elveknek megfelelően készült el, a Tĺársaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetéről megbíůlatő és valós képet ad. A PľicewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. á|ta| jő-
váhagyott fliggetlen könyvvizsgálói jelentés az e|őterjesztés 1. mellék|etétképezo éves pénzügyi jelentés.
hez került csatolásra.

Mint ismeretes, a Tĺáĺsaság tagjai - a Trársaság tőkehelyzetének ľendezése érdekében - 20|4. év folyamłán
2/2014, (VII. 14.) szátműtagihatározattal dĺintdttek a Tiársaság 18.030.000,- Ft összegÍĺ törzstőkéjének
|eszá||itÁsát -565.000,- Ft összegre történő |eszÁ||itásárő| és ezze| egyidejűleg 3.565.000,- Ft pénzbeli hoz-
zájźnúźls szolgźitatásźxal 3.000.000,- Ft összegre tĺjrténo felemeléséről.

A Taľsaság ezÚton kívĺánja felhívni tagjai figyelmét a:ľą hogy az előbbiek ellenére a Tiársaság saját tókéje
alacsonyabb, mint a jegyzett toke 50%o-a és a törvényben meghatáľozott minimális ĺlsszeg alá csökkent:
2014. december 3l-énnegatív, mínusz 8.46l eFt. A tagok aPtk. 3:189. $ (1)-(2) bekezdései értelmében
kötelesek intézkedéseket tenni a tokehelyzet rendezése érdekében, és kötelesek a sziikséges saját tőke
biaosításráról is gondoskodni, ellenkeztĺ esetben kötelesek a Tĺáľsaság átalakulásĺĺról vagy jogutód nélküli
megs ziĺnés ér ó| hatźtr ozni.
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Időközben a Tĺársaság tagai 2/20|5.([I.26.) számű haüározatukkal döntöttek a Tfusaság jogutód nélkiili
végelszĺámolással ttirténő megsziintetéserő| azza|, hogy avége|számolás kezdő időpontja: 2015. április 1.
napja. A végelszámolás meginditźsáttazilletékes cégbíróság acégegyzékbebejegyezte.

A Feliigyelő Bizottság 2015. május 6. napján 1olrtofia iilését, amelyen a2014. évi beszámolót a Felügyelő
Bizottság elfogadta.

II. A beterjesztés indoka

A Tĺáľsaság által elkészített}}I4. évi beszámoló elfogadása szĹikséges a Tláĺsaság jogszabályoknak megfe-
lelő működéséhez, ezért elfogadás céljából a Tisztelt Bizottság elé terjesztjfü a20|4. évi beszámolót.

III. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A dĺjntés célją hogy a Tĺársaság a sziámvitelľől szóló 2000. C' töľvény 153. s (1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelő hatlíridőben teljesíteni tudja a beszámoló letétbe helyezését'

A döntésnek pér.z:igyi hatiása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefráĺosi onkoľmĺányzat vagyoniáĺól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (xII.13.) önkormányzati rendelet 49. $ (3) bekezdésén ďapul.

Fentiek a|apjźn kérem a Tiszte|t Bizottságo! hogy az alábbi hatÁĺozati javaslatsort elfogadni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.........év. (...hó....nap). szźĺniYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihntározat:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság fit:llházotthatásköľében eljárva úgy dön! hogy:

1. elfogadja az előteqesztés 1. mellék|etétképező, a Corvin Sétĺány Kft. v.a' 20|4. évi éves beszĺámo-
ló mérlegét, mely szeľint az eszkozok és fonások egyezó ňösszege 266.282 eFt, a mérleg szerinti eľed-
mény -11.461 eFt'

Felelős: Polgármester
Hatźľl'dő: 2015. május 18.

2. elfogadja az e|i5teĄesztés 1. mellék|etétképező, a Corvin Sétĺány Kft. v.a. 2014, évi éves beszámo-
ló eredmény-kimutaĹását valamint kiegészítő mellékletét, a PricewaterhouseCoopers Könywizsgáló Kft.
á|ta| jóv ehagyott független könywizsgálói j elentés a|apján.

Felelős: Polgáľmester
Hatláľidő: 2015. május 18.

3. fe|hata|mazza az Önkoľmányzat képviseletében eljĺáľó tulajdonosi képviselőt, hogy a Corvin Sé-
tĺány Kft. v.a. tagi határozatainak meghozatala soľán az 7.2' pontokban meghatiározott döntését képviselje
és a sztikséges dokumentumokat a|źńrja.





Felelős: Polgiármester
Haüáridő: 2015. május 18.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Corvin Sétány KJÍt. ,,Y.a,,,Gazdá|kodási Ügyosztĺá|y

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az e|óteqesztés előkészítőj ének j avaslata aközzététe| mőd-
jfua: nem sz0kséges.

Budapest 2015. május 11.

Tatĺáľ Tibor
végelsámoló

í}t'T.".

xÉszÍrprrB: CoRvN SÉrÁľv K!T.,'v.A''

LpÍRľe': DR. JABRoNKA RoLAND ÜcyvÉo
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ACoľvin Sétány Haszrrosító és Üzemeltető l(ft. tuląiđonosainak

Az éves beszámolóľol készĺĺlt jelentés

Elvégeztĺik a Corvin Sétány Hasznrosító és Uzemeltető l(ft. (avizsgáItTláĺsąság) mellékelt zo4. ývi éves

beszämobjának a kiinyr'i'izssálatát, amely elves beszámoló a. zor4. decembeľ 3r.i foľdrrlónapľa

elkeszített-mérlegből --melyten az eszközök és források egező'v-égösszege 7a6-3pz.E Ft, a mýrleg

.á'iotĺ eľedméřy ĺ 46t- E Ft veszteség _, és az ezen iđőponttal yéE;Zśdő évľe vonatkozó
eredménykimutatásból ,'ďamĺnt a szá-nviteti poľtika meghatáľozo elemeít és az e5réb magaĺázó
infoľmációkat tartalmazó kiegészítő mďéHetből áll.

A uezetés felelősség e az éues beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglďta}il(ď iiggzhangban töľténő

elkészítesééľt és valós bemutatásáért, val2mĺnt az olyan belső kontľollokéľt, amelyeket a vezetés

sztilĺségesnek taľt ehhq2, hory lehetővé váljon az akir csalásból, akár hibából eľeđő lényeges hibás
á]lításoktól mentes éves beszámoló elkészítese.

A l<iinguuín g őIó felelő s s é g e

A mi felelősségĺink az éves beszámoló véIeményezése az- e|végzett könywizsgáIat alapján.- A
könyryizsgálatoř a maĐIaľ Nemzeti Könywizsgálati Standard9k is a }iinywizsgálatra vonatkozó -
ľĺaá'aľoľš"ason érvén}es - td,ľvények és .gľib jogs-zaĘály9,k 4upjí" lajt9ttuk Yés.e. A fe-ntiek

ńeäłivetelĺk] hory megfeleljiinkbizónyos et'ltii kiivete}ményeknek, vďamint lory " 
kiinywizsgálatď

ĺry-i"*"oĺĺl. nĹe; é.s 
"ěge""iik 

el, hory kellő bizonyosságot szeľezziink arról, hory az éves beszámoló

mentes-e lényeges hibás áIlításohól.

A könywizsgálat magiában foglďja olyan eljáľáso-k végrehąjtását, amelyek cQlja- könywizsgálati
Ĺĺ"ooyĺtetot"szerezni 

-a" éu". ueszĺmolotan śze19ľ-l{'összegekľől és ktizzétételekről. A kiválasztott
eľáráiot beleéľtve az éves beszamoló akár csalásból, gtáI hibából eľ9đő, lényeges hibás áuításai
kockázatanak felmérését is, a könpvizsgá]ó megítélésétől fiigguek. A kockázatok ítyen felméľésekor a

l.ti"y*ĺosaó az éves beszá-molđ ĺigľizetes atau elkcsĺtese és valós bemutatása szempontjából

ľe|wens ňelső ellenőľzést azéľt méilegeli, hory olyan könywizsgálati eljáľásokat tervezzen meg'

ame1yek az ađott kiiľtilnények között něsfelel0đĹ đe nem azért, hory a Társaság b-ďső ellenőrzésének

hatékonyságára vonatkozóan véleményĺ mondjon. A kt'n}'Wizsgálat mag{ban foglďja- torľabbá. az

ďkalmazott- számviteli politikák megfelelőségének és az ii5ľe-zetés számviteli becslései

ésszeľííségénet valamĺnt az éves beszámoló áffogó bemutatásanak éľtékelését ĺs.

Meggyőződésiint hory a megszelzett kön1"wízsgáIati bizonyíték elegenđő és megfelelő alapot nyŕtjt

könywizsgálói véleménytink megadásához.

Vélemhtg

Véleménytink szeńnt az éves beszámoló megbízható és valós képet ađ a Coľĺą! sętány Hasarosító és

tizemeltető Kft. zor4. decembeľ 3r-én fennálló varyoni és pénziigi'i helyzetéről, vďamint az ezeÍI

időponttal végz'őđő'évľe vonatkozó jövedelmi hel1zetéľől a szamviteli tiiľvénybeu fog|alta}kat

öspzňangban.

PricewąteľhouseCoopers KönyuuizsgáIó Rft ., lo55 Budapest, Bajcsy -Zsilinszku út z8.
T +96 l46l gloo, F: +j6 l 46ĺ gll5, www.pwc'com/hu
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Figpelemfel}úuas

Felhíduk a figrelmet a kiegésdtő mellékJet m.tg. pontjáľa, amely bemutatia, hogy veszteség
következtében a Társaság saját tćíkéje e5nnást kłivető két iizleti évben.alacsonyabb, mint a kötelezően
előírt minimum jegzett tőke , a je5zett tőke 50yo-a, valamint a társaság saját tőkéje zor4. december
3r.én negatíľ, mínusz 8.46r E Ft.

A hrlajđonosok kötelesek a Polgáľi Ttiruénykönywől szoló zoĺ3. évi v. tđrvény 3:r89.s-ának z.
bekezđésében előíľta}nak értelmében intézkeđéseket tenni a tőkehelyzet rendezese érdekeben.
Továbbá a 3:133. $ éľtelmében, ha e5ľmást követő két iizleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az
ađott tiáľsasági formaľa kötďezően előíľt je5zett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának
elfogadásától számított három hónapon beliil a sziikséges saját tőke biztosításáľol nem gondoskođnat
e hatarid'ő lejártát követő hatvan napon beltil a suda,sáa társaság köteles elhatáľoni átalakulását.
Átalakulás helyett a gazdasági táľsaság a jogutód nélkťili megszíínést vagy az eryestilést is választhatja.
Véleményiinket nem korlátozzuk ennek a kéľđésnek a vonatkozásában.

FelhÍvjuk a figrelmet a kiegészítő melléklet III/9. pontjáľa, amelyben bemutalia, hogy ew 2ol14.
szeptembeľi tulajdonosi đłintés éľtelmében a Társaság zor4. đecember 3r-én befejezte a Corvin Séttáuy
tizemeltetését, továbbá a tulajđonosok a Táľsaság zor5-ben esedékes végelszámolásáľól is határoxak
A társaság zo6. április r-jén végelszámolási eljáľás megindítását tenezí.

Egaébkérdések

Felhívjuk a figrelmet aľra, hory a mellékelt éves beszámoló a soron ktivetkező tag5ríílésre, a
tulajdonosi hatáľozat meghozatala céljáMl lrésztilt és íry nem taľtalmazza üz ezen a tag5r{ílésen
meghozandó határozatok esetleges hatásait. Véleményiinket uem koľlátozzuk ennek a kérđésnek a
vonatkozásában.

Eryéb jelentéstételi kötelezettség az iizleti jelentésr{l

Elvégeztĺik a Coľvin Setány Hasnosító és Üzemeltető lft. (a vizsgált Táľsaság) mellékelt 2ot4. ďIi
iizleti jelentésének a vizsgáIatát.

A vezetés felelős az iizleti jelentésnek a számviteli törvényben foglďtal&al fis5z}rangban töľténő
elkésdtésééľt. A mi felelősségĺink az tizleti jelentés és az uryanazon iizleti érne vonatkozó eves
beszámoló összhangiának megítélése. Az iizleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az iizleti jelentés és az
éves beszámoló összhangiának megítélésére koľlátozódott és nem taľtalmazta eryéb, a Társaság nem
auditált saímvíteli nyilvántaľtásaiból levezetett infoľmációk áttekintését. Véleményiink szeľint a
coľvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető I(ft,, zot4. évi üzleti jelentése a Coľvin Sétány Hasmosító és
Üzemeltető Kft. zor4. évi éves beszámotójának ađatafilal összľrangban van.

Budapest, zo5. máľcirrs 3r.
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Kamarai tag könywizsgáló
Kamaní tagqági sz.: oo693r
PľicewateľhouseCoopeľs Könywizsgáló l(ft'
ro55 Buđapest, Bajcsy-Zsilinszlcy út z8.
Nyilvaltartásba vételi sz.: oot464
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Statisztĺkai számje|: Lffi35324L20-Ll3-o7

cégegné|<szÁm ; 0 1-0 9- 9 0 5 849

Aválta|kozás megnevezése: Coľvin Sétány HasznosÍtó és Üzemeltető t(fr.

A váIlalkozás címe: 1082 Budapest Futó u. 47.53. Vl|.emelet

Éves beszámoló
2At4.L2.3r

Conin Séűny

KeltBudapest,2o15.o3.31 ffiffil.ľ,i||i|x'
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Tatár Tiboľ
a válIa|kozás vezetője
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Statisztikai számjel: 14483 5 324L20 -Ll3.07

l .égsegzékszám:01-09-905849

Corvin Séuíny Hasznosĺtó és Üzemeltető Iffc

..Á' MÉR-LEG EszkłĺzłĺB (akHv:ĺk)

adatokEFt ban

Tatĺľ Tjboľ
a vá||a|kozás vezetőjeP. H.

ConinS€Ény
HagmosÍtó 6 ťzemdtető Kft

'"mlilxä'l';išł-

il b c d e

1 A" Befekľetett eszltözök 24 303 7L48Ĺ
2 lMMÁTERlÁIJs JAVAK 0

Alapítás-átszervezés aktivá]t értéke 0

Ą Kísérleti fejlesztés aktivált énéke 0 0

5 Varyoni értékű jogok 0 0

6 Szellemi ľermékek 0 0 0

7 Üzletivagl cégéľték 0 0

I lmmateriá|is javakľa adott előlegek 0 0

9 lmmateriá|is javak éľtékhelyesbÍtése 0 0

10 II. ľÁRGYI EszKozoK 24303 0 11 480

L7 IngatJanok és a kapcsolódó ľaryoni értékű iogok 72 LAA 0 11 480

L/, Műszaki berendezéset gépet jármrivek 0 U

L3 Eryéb berendezéset ťelszeľeléset járművek 0

LĄ ľenyéváilatok 0

L5 Beruházások felújítísok L272? 0 0

16 Beruháásokra adott előlegek c 0 0

L7 ľárgyi eszközök értékhelyesbítése c U 0

18 II B EFEKTSľBTT PENZUGYI EszKozoK c 0

19 ľaľtós részesedés kapcsoltvál|alkoásban c 0 0

20 ľartósan adotť köl csłin kap csoIt rráIalkozásban 0 0

21 ĺ-ryéb tartós részesedés 0 0

22 Tartósan adott kölcsön eryéb részesedési viszonyban álló
váIlďkozásban

0 0

23 Eryéb tartósan adott kölcsön 0 0 c

24 ľartós hitelviszonyt megtestesítő éľtélrpapíľ 0 c

25 Befektetett pénziiryi eszközök éľtékhelyesbítése c

Kelti Budapest 2015.03.31



Statisztikai számjel: 14,183532-4az0-t!3.ot

cég| egyzéksaÁm: 0 1 -0 9 -9 0 5 849

Corvin Sétány Haszĺrosító és Üzemeltető XÍL

"A" MÉRLEG Eszközök (akdvák)
adatok EFt-ban

a b c d e

2 B. Forgóeszközôk LA6 68.2 0 50 470

2 I. KÉsZLETEK 0 12123

Anyagok 0 0 0

29 Befeiezetlen termelés és félkész teľmékek 0 0 0

Növendék., hízó. és eryéb á]latok 0 0 c

31 Késztermékek 0 0 c

Árut 0 L2 L23

Készletekre adott előlegek 0 0

34 I. KÖVETEtÉsEK 24340 lt392
Kovetetések áruľzállításból és szolgáltatísból (vevők) 23852 0 3 805

Követelések kapcsolt vál|ďkoással szemben 0 0 c

37 Követelések eryéb ľészesedési viľzonyban lév6
válalkozássď szemben

0 c

38 Váltókövete]ések 0 c

39 Egyéb követelések 488 7 581

ur. ÉRľÉrpepĺnor 0 0 c

4L Részesedés kapcsolt ľállalkoásban 0 U c

42 Eryéb részesedés 0 0 0

43 Saját részvényeh saját üzletrészek 0 0 0

44 Forgatási céIri hite|viszonyt megtestesítő értélęapírok c 0

45 lv. PÉNzEszKözoK 82342 26955

PénzIÁr, csekkek a7 509

47 Bankbetétek 82255 0 26 44É

AktÍv időbeli elhatáľolások 2L6679 204332

49 Bevételek aktív id6beli elhatárolása 0 153

50 Kötts éget ráfoľdítások aktív ĺdőbeli elhatárolása t2 t2

51 Halasaott ľáfoľdítás ok 216667 204!67

{lľą
lÜt.i.-

Tatár Tibor
a vállaIkozás vezetőjeP. H.

Conin Sétány

ffi?#'.'ľ!'iitrł*

Kelt Budapest, 2015.03.31



Statisztjkai sámjel : I4483532.4t20-113-01

I cégjegzékszám:01-09.905849
i

Corvin Séuíny HasznosÍtó és Üzemeltetó Iffĺ

..A. MÉRLEG Foľrások {passzÍvák)
adatok EFt-ban

a b G d e

53 D. Saiát tőke -56S -4461

I IEGYZETT TOKE 18 03( 3 00c

55 ebből: üsszarľásárolt trrlaidoni részesedés névértéken 0 0

II IEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETEľľ ToKE [.J 0

5? III. ľiKETARTAtÉK 88 00c 0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -87 475 0 0

59 V, LEKOTT]T TARTALEK c 0 0

60 W, ERTÉKELÉS! TARTALEK 0 0 0

6a lŕII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉI.łY -19 180 0 -L! 46t
62 E. Céltaľtalékok 0 0 0

63 Céluľtalék a váľható kötelezettségekre 0 0 0

64 Céltaľtalék a j övőbeni költségekľe 0 0 0

65 Eryéb célartaték 0 0 0

66 F. Kôte|ezetšégek 280 504 0 242758

67 I HÁTRAsoRoLT KoTELEZETTSEGEK 0 0

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt válalkozással
szemben

0

Hátľasorolt kôtelezettségek eryéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozássa.| szemben

0 0

Háťrasoľolt k<itelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben C c 0

7! t. H o ssru LEIÁRATU KÖTELEZETTSĚGEK 275 aBę c 0

72 Hosszú lej áľatľa kapott kö|csönök c 0 0

73 Awá|toztat}rató és áwáltozó kötvények 0 0 0

74 ľaľtozás ok köwénykibocsátásból 0 0 0

75 Beruházási és feilesztési hitelek 0 0 0

76 Eryéb hosszú leiáratú hitelek 0 n

77 ľanós kötelezenségek kapcsolt vál]aĺkozással szemben 275 089 0

78 ľaľtós kdtelezettségek eryéb részesedésĺ vÍszonyban lévô

'.álla]kozással 
szemben

0 0

79 Eryéb hosszú leiáľatú kötelezettségek 0

ĺlta. 
lń,{'\;t' - Tatár Tĺbor

a vá||aIkozás vęzetőjeP.H.

Conin S€tány

EĺsznosÍtó 6 l]'zeneltetö hi L
tĺtBD Bĺdrpcsĺ Fuó u, '|7-53 \il' eo'

Adósáĺr: 14483532.2 ^.i:1

Kelt: Budapest, 2015.03.31



SĘtisztikai számiel: IM83532-4L20.113-01

cég1egyzé|<szám: 0 1-0 9.9 0 5 B49

Coľvln Sétány I|asanosÍtó és Üzeme|tętő KfL

*A" MÉRI,EG ľorľások (passdvák)
adatokBFt-ban

e b c d e

80 III. RovrD LEJÁRATÚ KoTELEZEľľSEGEK 5 415 242 7SE

81 Rövid lejáratú kölcsłinök 0 0 c

82 ebbőI: az áwá]toztatható és áwáltozó kcitvények 0 0 c

83 Rövid leiáratu hitelek 0 0 c

Vevőktől kapott előlegek 0 0 253

B5 Kötelezettségek áruszállÍuísból és szolgáaűsból
(száIlítókJ

4032 0 909

Váltótaľtozások 0 0 0

Rdvĺd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

t78 0 239 941

Rtivid leiáľatú kłitelezettségek eryéb részesedési
viszonvban lévő vál]alkoással szemben

c 0

Eryéb rővid lejáľatú kötelezettségek IzOE 0 1,649

G. Passáv időbeli elhatárolások 67 725 0 31 98!

97 Bevételek passáv időbeli elhatárolása 29 051 0 20 997

9f Költséget ráfoľdítísok passzÍv idóbe|i elhatáľolása 28 55ć 0 to 99Ą

Halasztott bevételek 10 11€ 0

/ .'
ĺ \ \ll'

lŕť' l .-
Tatár Tĺbor

a válla|kozás vezetőjeP. H.

Conin Sé{ány

wffit#ľJĺiiffix

Kelt Budapest 2015.03.31



SťatÍs*ikai szÁmjel: t4483s3z.4L20-113.01

Cé$ eginékszám: 01.09.9 0 5 849

Coľv|n Sétány Hasznosító és Üzemeltető IffL

"A'EREDMÉNYKIMUTATÁS
[<ĺsszkóltség eliárássa|) adatokEFt-ban

a b c đ 'e

7 01. B elfoldi értékesítés nettó árbevéte|e 38919 0 46525

L 02. ExPoľrétékesÍtés nettó árbevéte|e 0 0 0

I ErľékesÍtés nettó áľbevétele (01+0 2) 38979 0 46525

03. Saj át termelésű készleťek áIlományváltozása + 0 0

04. Saját el6állÍuísú esz]<özĺik aktivált értéke € 0

e tl Aktivált sajátteljesíünények éľtéke (t03+04J 0 0

7 Iil Eryéb bevételek 2 535 0 9i

E ebbőI: visszaírt éľtélĺvesztés 0 0

9 t5 Anyagköltség 3 76Ą 0 3725
10 36. lgénybe vett szolgáltatások értéke s2 702 0 47 624

77 J7, Egyéb szol gáltatások értéke 559 761

LZ 18. Eladott áruk beyzerzési értéke 0 0

L3 )9. Eladott [közvetÍtett) szolgálatások értéke 799 0 235

L4 Ív. Anyagjel|egű ráťordítások (05+0 6+07+08+09J 56 624 5Ĺ75L

15 10. Béľköltség C 0

L6 11. SzeméIyi jeliegrl eryéb kifizetések C 0 0

L7 1' Bérjárulékok c c 0

18 v. Szeméýi ie|legrl ráfordÍÉsok [1 0+11+12] t- c 0

t9 vt. Ertékcs<ikken ési l eírás L937 0 70c

2E vil. Eryéb ráfoľdíuások z2t2 0 5 974

zĹ ebből: értékvesztés 1 391 0 44r5
22 ćL ÜzEM t (Ü ZLETIJ TEVÉ IGľ\rYsÉG ERED MEI'IYE (IÍ I I+I l l.v.

v-u-ur)
-193r9 0 -11 803

(; ,-
la^l l łt-

Tatár Tiboľ
a vállaĺkozás vezetőjeP. H.

ConinS&[nY

ffiffit*:"':,,l!ffi*

Kelt: Budapesť, 2015'03.31



stBtjgtjJ.á'.gáĺojet:.14483 53 2-4L20.'lt3-0t -

C é$ egnékszám: 0 I- 0 9 -9 o 5849

Corv|n Sétány Hasznosító és Üzemďtetłĺ l(ft.

"A. EREDMÉNľKIMUTATÁS
(tisszköltség elj árássa| J adatokEFt-ban

a b c d e

23 13. Kapott fiáró) osztalék és részesedés c 0 0

24 ebből: kapcsolt yálalkozáŃól kapott c 0 0

za L4. Részesedések értékesÍtésének árfo|yamnyeľesége c 0 0

26 ebből: kapcsolt ľálďkozástól kapott 0 0 0

27 15. Befektetett pénziiryi eszközök kamatąi'
árfo|yamnyeresége

0 0 0

2E ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

29 L6, Eryéb kapott fiáróJ kamatokés kamatjellegű bevételek 70 0 64

30 ebb6l: kapcsolt vá]lalkozástól kapott 0 n 0

3L 17, Pénzüryi műveletek e5léb bevételei 74 0 29Ą

32 UII. Pénzüryi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) t44 0 35€

33 18. B efektetett pénzĺiryi eszközłik áľfolyamvesztesége U 0 0

3Ą ebb6l: kapcsolt yállďkozásnak adott 0 U 0

3S 79. Fizetendő ]<amatok és kamatj ellegű ráńordffások 0 0 0

5C ebb6l: kapcsolt rálla|kozásnak adott 0 0 0

3l 20. Részesedéseb éľtélrpapÍľok' bankbetétek éľtékveszľése 0 0 0

3t 2t. Pénztiryi műveletek eryéb ľáfordítísai 5 0 76

39 x. Pénzügyi műveletek ľáfordírásai (1 8+19 + 2 0 +2 1 J 0 76

4(, B. PÉNzÜGYt MI]VELETEK EREDMEľ{YE [Vlll-lĐ 139 342

41 c. szoKÁso s vÁLLAtKozÁsl ERBDMEM (tÁtB] .19 180 0 -Ll467

42 x. RendkÍvrili bevételek u 0 o

43 xl. RendkÍvü]i ráfiorďtások U 0

4Ą D. nnľĺoxívÜ u EREDMÉNY [x-xD 0 0 0

4E E. ADozAs ELÓľľI EREDMEľ.IY [źciDJ -19 180 0 -7L467

46 XII. Adófi zetési kötelezettség 0 0 0

.*t F. ADózoTT EREDMÉľ.IY [tE.xII) -19 180 0 -tt46t
,ĺB 22. Eredménytartaték igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0

49 23. | óváharyott osztalék, részesedés U 0 0

50 G. MÉR-[.BG SZERINTI EREDMENY (tF +22-23) -19 18( 0 -LT 46L

/'.-'
ł|i l 1í.i I lh' i.. ll\(./! '

Tatár Tiboľ
. a vá|lalkozás VezetőjeP. H.

corvĺBsétátryffi
Kelt; Budapest, 20L5.03,31
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l. Altatános kiegés zitések

1. A vállalkozás ismeľtetése

Név:

Adószáma:
Szekhelye:
CégęgzŔksrÁma:

Corvin Sétá'ny Hasznosító és Územeltető Koľlátolt Felelősségiĺ.

Táľsasag
r4483532-2,-4f
1082 Budapest, Futó u.47-53.VII. emelet

01-09-90s849

A Corvin Séüány Kft-t 2008. szeptembor 4.én alapították. A Fővĺírosí Bíróság, mint Cégbíľóság a

társaságot 2008. október l-jei dáfilmmal jegyezte be. A társaság tulajdonosa 2008. szeptember 4-e óta

50,l Y,-ban Budapest Józsefuárosi Önkoľmanyzat (szé|<helye:1082 Budapes{ Baľoss u. ó3.67.) és

4g'gyo-baĺ a Futureal Delta Ingatlanfoľgalnazó Korlátolt Felelősségíi Táľsaság (székhelye: 1082

Budapest Frĺt ő u. 47 -53. VII. em.).

A tĺársaság törzstőkéje : 3.000 e Ft
Á 1đ 2o14.09.09-én ľendezte a koľábbi évek negatív saját tőkéjét. A tőke- és eľedménytaľtalék

felhasználása mellett a jegyzntttőke felemeltét majd csöl.ĺÍ<entették 3.000 Ft.ra.

A cégvezetés és a tuíajáonosok 2014 szeptemberi döntése szerint 2015. április l-gyel a Tarsaság

végelsámolássď kezdem éĺy ezi a megszűnését.

A táľsaság az aÍź.ŕ,bi tevékenys égeket folytatj a:

4120'08 Lakó. és nem lakó épĺilet építése - Főtevékenység
25 1 1'08 Fémszerkezet gyáltÁsa

25L2,08 Fém épiiletelem gyĺírŁĺsa
4 1 1 0'08 Épületépítési projekt szeryezése
42||,08 Út, autópálya építése
42tf,08 Vaslit építése
4213,08 Híd' alaeut építése
4f2L,08 Folyađék szÁ|lítására szolgďó kozmű építése

42f2, 08 Elektromos, híľadás.technikai oélú ktizrnĺĺ építése

4299'a8 Egyéb máshova nem sorolt építés

431 l'08 Bontás
43 i2'08 Építési teriilet előkészítése
432l, 0 8 Villanyszerelés
4322, 08 Yíz-, gáz-, fiítés-, légkondicionáló-szerelés
43f9, 08 Egyéb épületgépészeti szeľelés
4331'08 Vakolás
4332' 08 Épiiletasztďos.szorkezet szeľelése

4333, 08 Pađ|ó-, fďbuľkolás
4334, 08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés mashova nem soľolt
439 l'08 Tetőfedes, tetőszerkezęt-építés
43gg,08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem soľolt
46 1 3' 0 8 Fa., építési emyag ĺigyniiki nagykeľeskedelne
4673, 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráľu-nagykeľeskedelem
52 i0'08 Rakĺáľozás, táľolás
5819'08 Egyéb kíadói tevékenység
63 1 1'08 Adatfelđolgozás, web.hoszting szolgáltatás
6810'08 Saját tulajdonri ingatlan adasvétele

6820'08 Saját tulajdonri, bérelt ingatlan bérbeadásą iĺzeme]tetése

683 1'08 Ingatlanürynöki tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
6gfa' 08 Számviteli, könywizsgálói, adószakértőí tevékenység



70 1 0' 08 |Jzletlĺęr*tés
7022,08 Üzlewiteli, eryéb vezetési tanácsadás
71 1 l'08 Építésmérnđki tevékenység
7 I 72, 08 Méľnöki tevékenység, műszaki tantpsaÄás
7L20'08 Műszakí vizsgá|4 e|emzés
1312,a8 Médiareklĺám
7 820' a8 Munkaeľőkölcsĺinzés
8299,a8 Máshova nem sorolt e5léb kiegésátó Ĺizleti szolgáltaüás
8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A taľsaság ügyvezetője, aki önállóan jogosult a cégtregyzéste:

Tatár Tibor
2040 Budađľs, lszíľózsa utca 19.

A Trársaság kön.ywizsgďatľa kötęlezett. A Táľsaság kiinryvizsgálója:

Balázs Áľp.ea (1124 Budapest Dobsinai utca i.)
Könywizsg álći igaznlv ány száma: 00 693 1

PľicewaterhouseCoopers KiinywizsgáJó Kft .

l055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszlry út 78.

A könywizsgáló által az áitzlános könywizsgalatéľt felszamított dfi: 430.000 Ft + Áfa

A Társaságnak más vállalkozásban ninos ĺizletésze.

A Táľsaság tizleti éve 2014. január 1. napjától 20|4. dec'ember 31. napjräig taÍt. Az éves beszámoló
foľdulónapja táĺgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja táĺgévetkövetó év janułr 31.

A pénziigyi nyilvantartásokéľt felelős, az éves beszámolót összeál|ította:
Név: Balázsik Zsolt
Cím: 2040 Budaöľs, Fényes u. 1.

Regisztľációs szám: 16559I

Azilgiuezctő tevékenységééľtjárandóságot nem vesz fel. A Táľsaság az ĺigyvezetőnek sem kölosön!
sem elóleget nem folyósított nevtikben garanciát nem vállalt.

A Társaságnak nincsenek a környezet védelmét kĺĺzvetlenül szolgáló ťáľg}Ą eszközei, veszélyes
hulladékot kciľnyezetľe káľos anyagot nem bocsátki és nem birtokol.

A táľsaságnak atáľgyévben nem volt ďkalmazottja.

2. A számviteli politika

l. Azelszámolas alapja

A üársaság éves beszámolót készít ennek megfelelöen a kettős könywitel szabályai szeľint vezeti
könyveit.

A Taľsaság ,,'Ą'' típusli méľleget készít az rin. méľlegszenl elĺendezéssel.
A Tĺársaság összköltség eljráľással az ,,X, típusli szerínti eredmény-kimutaĹíst készít.

Áz éves beszámoló adatai- amegsegĺzsÍtkivéte]ektöl eltokintve- e Ftóan értendők.

A beszámolőbanközzétett ôsszehasonlítható adatok af013' iizleti éwe vonatkozrak.



f . A szánrviteli politika főbb elemei

A Táľsaság a szÁmvitelitörvény és a hatályos jogszabályok előíľásai szerint végzi twékenységét.

A Tĺłľsaság a számvite1i töwénnyel összhangban kialakította apenzkeze|ési, leltáľozási, esz,köz és forrás,

éľtékelési szabtiyzatźú.

A Társaság ľögzítette számviteli politikájában, hory a vállalkozás folytatasfuak elvéböl kiinđulva

biztosítani keil a (te1jesség vuiódi'ág, világosság, összeméľés, folýonosság, következetesség,

óvatosság, bruttó elszáirolás-, eryeđi értékelés, az idöbelí elhatáľolás, a tartalom elsőđlegessége a

foľmávaňzemben, a lényegességés a köItség-haszon összevetés) számviteli alapelvek éniényesülését.

Jelentős összegű hibának srÁmí1ha a hiba feltĺírrásanak évében, a kĺilonboző ellenőrzések soľán, ery

adott tizleti évet érintően (évenként kiilön-kiilön) f'eltáľt hibfü és hibahatasok - eredméný, saját tökét

növelő-csökkentó - értékének e$dittes (etőjeltől fiiggetlen) összege meghaladja a sámviteli politikában

meghatfuomtt érté1ĺüatáľt. Min.den esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltáľasának évében az

eilJnöľzések során - vgyanuzsn évet érintően - megállapított hibálq híbahatasok eľedményt saját tőkét

növelő-csökkentő értéťének eryüttes (elójeltől fiiggetlen) összege meghaladja az e|feĺőrzjĺít tizleti év

méľlegfőösszegének f szÁaa\éŔát, illetve ha a méľlegföösszeg 2 száza|éka nem haladja me9 az 1 millió
forintot, akkoľ az l millió forintot.

3. É'tgketesi politika

A Taľsaság a folytonosság elvén alapuló értékelési ryakorlatot folytat. Az éľtékelés során firyelembe

ket1 venní_mindeň olyan éľtékvesztést, amely a mérlegkészítés időpontjáig ismeľtté vált, és az adott éwe

vonatkozik.

A kiilföldi pénzeszki)zben felmerĹllö üryletek az ugylet napjan éľvényes MNB ĺárfolyamán keľĺiJnek

elsumolasrä. A pénztigyi te|iesítés és az iirylet felmerülésének időpontjában éľvényes áďolyam

ktilönbtĺzetébol aaódo ,árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban kertil kímutatásra.

A targyi esz,közök beszerzési, valamint a beszerzésselkapcsolatban felmeľtilt költségei atra azidőszakra

osztóínak fel, amikor azt a Táľsaság elörelátlratóan hasmáJni fogja. Az eľtékcsökkenés elszámolásának

mó dszere I i neáľi s, az aktiv álás napjánóI" időarányo san keľül elszámo lĺísľa

3.1 Immateriálisjavak

A Tarsaság a Szvt. előírásainak megfelelően , az irmnatenlĺlis javak és vagyoni éľtéktí jogok hasarálati

idejét és aleÍrásľa vonatkozó töľvéný szabőIyozźstÍigyelembe véve alakította ki a leÍrási módszeľt és a

leíľĺási időt.
Az immateriĺílis javak avárhatő éIettartam alapján keľĺi|nek elsz.ímolĺásra.

Éľtékcs<ĺlĺkenési kulcsok:

Varyoni értékííjogok: l0,0%
Szellemi termékek 33,0yo

Üzleti vagl cégérteh 20,0Yo

Éptiletek(Táľsaságiadótorvényszerint) 2,0Yo

Bérelt Iđegen ingatlan 6,0yo

Saját ingatlan bráľbeadasa 5,0%o

Miíszaki beľendezéset gépek l4,5yo
Egyéb beľendezéset felszeľelések l4,5yo
Számítástechnikai eszközök 33,0yo

Az egyedileg 100 e Ft beszerzési érték alatti tĺáĺgyi eszközöket aTársaľiőg a ľendeltetésszerii hasaálatba

vételáŔor eý osszegben terv szeľinti értékcstikkenésként elsámolja. A 200 e Ft beszeĺzési érték alatti



tá^rgi ęszközok beszev'ési értśke a haszrálatbavétęl évében és az an' követö adóévben eryenlő
részlętekbęn keľĺil levonásra'

3 .2 Befektetett penziigyi oszközök

A befektetett eszközöket a nýlvántaľtásba vételkoľ bęsrnrzési k<ĺltségen értékeljiit amely a beszeľzési
árat éslvag az e|őáI|ítási költséget foglalja magźtban. A bęfektetętt, (vagy forgóeszközok kqzi'tt
nýlvántaľüásba veĐ kamatozó értékpapÍrok beszerzési ára és mérlegéľtéke a vételárban levő,
időaľányos kamat összegét ĺem taľtďmazzz.

3'3 Készletek

A készletek értékelésękoľ a könyv szerinti éľték megegyezik a bekerülési énékkelcsĺĺkkentve az
ęIszámolt értékvesztéssel.

3'4 Követelések

A követeléseket a mérlegben szerzódés szęľinti te$esítéskoľi foľintéľtéken kell aktiválni (bekerĺilési
érték).

3.5 Éľtékpapírok

A röviđlejaľatu éľÉlęapírok nýIvántartásba vételę bękeriilési értéken történiŁ azonban a
nyilvantartásba vett kamatozó éľtékpapíľok beszeľzési áľa és mérlegéľtéke a vételárban levő, időaľányos
kamat összegét nem tarta|mazza.

3'6 saját tőke

A saját tőkét könyv szeľinti éľtéken kell kimutatni. A mérlegben ' a saját tőke ęlemei közőtt - kiilön
tételben negatÍv előjellel kell szerepeltetni ajegrzett, de még be nem ťlzętętÍ,tőke értékét.

3,7 Cé|tartz|ékok és kötelezettségek

A céltartďékot a kötelezettségeket a bekerĺilés napjárą illetve a szerubđés szerinti teljesítés napjára
vonatkozó devizarárfolyamon átszámított foľintértéken kell a ktlnyvviteli nyilvántaľtĺłsba fęlvenni és
kłinyv szerinti értékęn kęl] kimutafuii. A céltartalékokat és k<itęlęzettségeket iizleti év végén azilzleti év
mérlegfoľdulónapjáľa Ma5laľ Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos vonatkozó devizaáľfolyamon
źúszámított forintéľtéken kell a méľlegben kimutatri.

A vevőtől forintban kapott előleget a tenylegesen befolý összegben, a devizában kapott előleget a
Magyaľ Nemzpti Bank által köz'zétett" hivatalos devízaáďolyamon foľintra átszámított összegben kell a
mérlegben kimutatni a szerződés szeľinti teljesítést követő elszámolásig, az e|ő|eg visszautalásĺáig
il|etve mrás módon töńénő elszímolásáig.

A foľintban fęlvett hitelt' kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a torlesztésekkel csökkentett
összegben, a đevizźłbarl felvett hitelĹ kölcsónt a ténylegesen folyósított devizą illętve a töľlesztésekkel
csölĺkentett devua a Maryaľ Nemzeti Bank á|tal kőzzétett" hivatalos devizaáďolyam szerint forintra
ěńsz.áfuított osszegében kell a mérlegben kimutafui.

Az áraszŁl|ítátsból, a szolgáltaüás telesítéséből szätmaző, általanos forgalmi adót is taĺtalmaző
a) forntbanteljesítendő kötelezettségetazelismer! szźm|änott cisszegben,
b) devizźban teljesítendő kötelezettséget az elismert számůtr;oĹt devizaĺisszegnek a Magĺar Nemzeti

Bank álta! kozzÉtetą hivatalos dev.lzaźtrfo|yamon foľintra Éúszźtmltoľt összegében kell a méľlegben
kimutatui.



3.8 Árbevétet

Áz értékęsítés nettó aľbevétele a teljesítés időpontjában keľiil elszímolásľą és nem tarta\mazza az

áItaláľros foľgalĺĺi adót.

3.9 Taľsasági adó

A táľsasági aÄó a táľryévben érvényes adó jogszabályok alapjan kertil az eredmény kimutatásban

e]szamolásľa.

3.10 Eryéb

Méľlegforduló nap után nem történt olyan esemény, mely jelentősen befolyásolná az eredmény és a
jöveđelmi helyzet alakulasát'

Az tĺzleti év során a Társaság nem folytatott kaposolt fęlekkel lényeges és nem szo}ľásos üryleteket.

A Tráľsaság nem kötött nem szokvĺányos pénzĹigyi tĺamzakciókat (határidős, opciós üýetet swap

tigyletek).



II. A mérlegben szeľeplő eszktizłik ezeľ forÍntban

1.Immateriális javak

A táľsasag immaterjális javakkal sem a táľryévben' sem a tárgyévet megelőző évben nem ľendelkezett.

2. TĺáĺgYi ęszközök

Az Ingatlanok és lrnpcsolódó vagłoni éľtékű jogok sor tartďma: a tulajdonosok által appor|ként áú'adott

haszralati jogok ĺisszege. A beruházások é*éke átsoľolásra keriilt a készletek közÉ,mive| a benne szereplő
tételek 20 1 S.ben érĹókesítésre keriilnek'

3. Befektetett pénziigvi eszkozok

A társaság befektetett pénzĺigyi eszközokkel s€m a táľryévben, sem a tárgiĺévet mege|őzi| évben nem
rendelkezett.

4. Készletek

Késżetek
adatok eFt-ban

2073.12.31 2014.12-37

Következő évben továbbs zĄnlázalďó szolgáltatások c Í2 LT
Áruk c T2 T?3

Összeseh 0 1212:

I

Bľuttó éńék
adatok ę}.t-ban

2014.01.01 Növekędésęk Csökkenések 2074.12.31

tngatlanok és a kapcsolódó vagyoni éľtćkiĺjogok 14 00[ 14 00(

Műszaki beľendezéseŁ gépęt jármĺĺvek

Egĺéb berend ezśsęŁ felszerelésot jármtlvek

Kis értékü ęszközök t7i 77',,

B eruházlís ok fe lúiÍttís ok t2 123 12723

Összesen 2ó 30c 72 tT t4 77.

Ertékcsökkenés 2014.0i.01 Növękedések Csökkenések 2014.r2.31

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéktljogok l82C 7U 2 52(

Mťrszaki berendezéset gépet jármůvsk U

Eryéb berendezéseŁ felszeĺelések' járművek 0

Kis éľtékü es*özök t7i T7',

Beru}áásot fe}ljfrások c

Összesen | 99? 70( 2 69"

Nettó érték 20r4.0r.01 Növękędések Csökkenések 2014.12.31

Ingatlanok és a kapcsolódó vaĐ,oni értékű.ioeok 12 18C 70c l1 48(

Miiszaki berendezéset gépet já:művek

Egyéb berendezeset felszereléset jáľmüvek

Kis érĽékü esztözök

Beru}ázásoŁ felújÍtások tf 123 12 123

Összesen 24 303 0 12823 t1 48(

A táľsaság készlętként a Corvin Sétany iI' titęménektervdoklrmentácÍóit taľtjanyilván.



5. Követelések

Követe|ések
adatok eFt-ban

?I13.12.31 20L4.12.31

Vevőĺ követelések 25 242 9 5ll

Vevő követelések éľtékvesfése és annak vissmjrása 1 39C -5 7t(

Követe|źsek áruszállítősbóI és szolgáltatasból (vev ők) 23 852 3 80i

SáIlÍtói tulfiretések 1 tr

Vevôi előleeek áfa köv Jj

Fízetett táľsas őg adő elő}eg értéke 93 8J

loarűzési adó elöhs értęke v (

Esvéb adóieltes{ĺ kiivet€lés

Áfa kovetelés 29Ą 7 4ł1

Eąléb kijvetelések 488 7 581

Össresen fl+3Ą{ lt 3%

6' ÉľtékpapÍrok

A táľsaság éľtékpapíľokkal sem a táľgyévben' sem a tárgyévet megel(3ző évben nem rende|kezett.

7. Pénzeszköziik

Pénzeszlĺözök
adatok eFt-ban

2013.12.31 2014.12.31

Pénztár 8i 50!

HUF pénzforgahi szímla eglenlege 788& 22 4?ł

EUR pénáorgahni szź]frla eslen]ege 3 393 402(

Bankbetétek 82f55 26 44ł

Össz€sen 823Ąů 2ś95:

A pénzeszközok lehetnęk foľintban, đevizában és valutában, de a könyvekben az MNB adott napi

kozépárfolyam én áńszámított Ft értéken szerepelĺek.

8. Aktív időbeIi elhatáľolások

Aktrv ĺdőbe |i e|hatáľo|ĺís ok
adatok eFt-ban

2013.72.31 2014.12.31

Áram továbbszĺĺn]ázís l)i

Bevételek ąktív időbeli elhaaźrolósa t5:

Corvin Sétány domain It

KbI ts é, ge k, ľdfo r dítlź s ok ak tÍv idő b e Ii e l hatĺźr o l ó s a ti

Köaeĺiilet foglalási dfi 216 61 204r6'.,

H alaszt ott r áfor dítá s o k 216K, 2M|€,

Ôssmsgn 216 67t 204331

A Táľsaság a halasztott ľáforđítások között tanja nyilvan a Budapest Főváros Vl]t. keľtilet Jóxefuáľosi
onkormĺányzatrak kiflzętett közteriilot foelďas díjá! mely 2031.04.30.ig érvényes. A taľgyévet érintö

idóarányos tĺsszeget költségként elszámoltut a fennmaradó összegről az onkomályzatä}7s-ben jóváÍró'

szám|átTog kiáll ítani, ezzel e|szÁmolásra keľĹi1.



III. A méľlegben szereplő foľľások éľtékelése ezer foľintban

9. Sajiít tőke

SaÍát tőke
adafok eFt-ban

witó érték Növekędések Csökkenések Z6Íő érték

ĺeglzetíiőke 18 03{ 3 s6i 18 595 3 00(

|egzstt. de bę nem fizetett tökę t 0

TŐketaĺtalék 88 00c ( 88 000

EľedménytaraEk -87 415 -19 r8c -106 595

Lękött'tt taľtalék n

Brtékolési tarüalék 0

Mérleg szerinti eredmény -19 180 -li 461 -19 18( il46
5sszesęn -56S -2? 07( .19 18( -8 46

Az e|óző évi Mérleg szeľinti eredmény áfuezętésre keľĺjlt az Eľedménytal.talékba. 20I4.09.09-án a
Tarsasag a sajáÍ tőkéjének ľendezése mellett döntött. I,ecstikkentette a jegzstt tőket, majd a tőketartalék
és az eľedménytaľtalék felhasalźůásával3.00O eFr-ra emeltę fel.
A táľsaság 2015. ápńlis l-eĺr végelszámolĺłsi eljáľás megindítását tervezi.

10. céltartalékok

A taĺsaság sem a táľryévben, sem a táľryévet megelőző évben nem képzett céltartďékot.

11. Kötelezettséeek

Hos sd leiáratrĺ kiite |ezetts é eek
adatok eFt-ban

2013.rf.3r 2014.12.31

Hossan lejáraha kapott kiilcstin a Futuľeal Delta Kft-töl 27s 089

Tartós köteĺezettségek kapcsolt váltalkozőssal szemben 275 089

Össresen 275 089

A hosszu lejĺáľatra kapott kölcsönĺik átsorolásra keľĺiltek a rövid lejáľatú kölcsönök közé.

t
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Rtivid leiáratú kijte|ezetb é ge k
adatok eFt-ban

2013.12.31 2014.12.31

Vevői elóleg Zupp Gľoup Kfuvel szemben 20't

Vevői előleg Fitness Vision Kft-vel qzeľnbę1 4(

Vevőktől kapott előIe gek 252

Rövíd leiáratú szallfróí köüeleattségek 4 03t 909

KÖte le ze Íts ég ek ár usz áIl ítá s b ó l é s sz o lgáltatás b óI b zá l lító k) 4 03i 90!

Vevői tulfizetések a Corvin Vision Kft.vel szemben 178 t7t

Rövid lejáratu kötelezettség a Józs"fo M68(

Rövid lejáratu kötelezettség a Frŕuľeal Delta Kft-vel szemben l95 08ĺ

Köte lezeĹtsé Eek kąpcs o lt vállalk ozás s a l s zemb e n 17Í 2399Ę'

Vevöi túlfzetésekből eredó rövid lejáraul kötęlezettségek Il& | Ą49

lnnovácíóe iárulék össze ge l5 3(

Ioaľűzési adó 0 t&

NAV késedeÍnipótlék ć

Esvéb rövid Ie i áranź kötelezettségek 1 20i 1 645

Összesen 5 4ĺ5 242751

A ľövid lejáratu kötelezettségek nĺlvekedése legnagyobb mértékben a Józsefváľosi tnkormrányzat felé

fennĺáIló tartorÁsnak, és a ktilcsön átsoľolásnak tudható be.

12' Passzív idóbeli elhatáľolások

Pas szív iđőbe li e lhakĺrolás ok
adatok eFt-bąn

2;013.t2.3r n14.12.3

Coľvin Sétány I. iilem átadas |87ď| 187ď

Köżeľiilet foglaĺá<ok 53:

E|őzń évet éňtö srclgáLatási dii eĹszámo}ás jĺhafuasok t0281 16ľ

Beyételek p as szív idő b eli elhatárolásą 29 05t ?!99"

KönywbgáIatidí 301 30

Fővárosi Vfonilfuek Zrt'
ĺ

Bu<lapesti Eteküomos Mitłek Nyľt 4t 2I

Takaľftás 61( ó1(

Hóekakarftási késrenléti dfi 111

oĺres
'lt

Kaľbarĺarási d$ t?l

IvÍanagement df I28l

Budapest Józsefváľosi onlĺ KöŹerÜletfoglalrási ď1 26y71 85ü

Költsések, ráfordítasok időb eli elhatórolása 28 55( 10 99

Budapest Filrn Zrt'nek kis ńrrlázĺltt 15 éves köźeľület hasnálati jog 10 llt
ťraĺasztott bevételek 10 lit
Dsszesen 67 T2: 31 98i

2013-bän a JózsefuaÍosi Önkormáĺyzat közteriiletfoglalasi szÁmláját passzív időbeli elhatĺírolásként

taľtottuk nyilván, 20L4Ąen az éves közterÍiletfoglalási díj bizonylata az ijzleti évben kiĺáltíüásra kęrülĹ

íry időbeli elhatárolásra nem volt szükség.
A Budapest Fi|m Zľt-vel szęmben képzett időbeli elhatárolást a táľsaság feloldotta 2014. végén.
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W. Az eľedménykimutatás ľészletezése ezeľ foľĺntban

1. Értékesítés nettó aľbevétele

Értókes ĺtés nettó áľbevéte|e
adatok eFt-ban

20ti 20u
Köźeľĺlletfoglalási dffi bevétele 10 201 10 04(

Á.ram 79t 231

víz I

ť}zemeltetési dfi bęvćtel 26 99t 23 132

Evęs közter{tlęt használatijog és BP Fihn 92( 13 l1ĺ
Be lföIdi érté ke s íté s ne ĺtó ár b ev éte le 38 9t! 46 52:

tsszesen 38 91S 46 52:

A Tĺíľsaságnak a Coľvin Sétaľry tizemeltetéséböl illefue a közteriilęt bérbeadrásábő|szźtĺnazott árbevétele.
A tłáĺsaságnál sem a táľryévben' sem a táľryévet me$előzö évben nem töľtént expoľtéľtékesítés.

2. Egsléb bevételek

Eqyéb bevételek
adatok eFt-ban

2013 zoLt

Ebzó éveket érintő eryéb bevétel (2013.ra vcĺratkozó közer fogl jóvátás) 2 533

Behajthatatlannak minősfrett kövctelésĺe kapott bev 0 v,

Osszesen 2 53: Y!

11.



3 . Anvaď ellegii ľáfoľ.dítások

Änvagie ue Érĺl ńbľdítás ok
adatok eFt-ban

2013 Zľlt

Aľaln 9I( 1.4sl

Vĺźcöltsée 45: 1lü

Eryéb anyaglötség I 535 191

Üzemeltetessel kapcsolatos anyagfuöhség 260 3?l

{nyagköItség 3 164 3 tf:

Ta]ĺarŕási kötség 748/' 7 381

Szemét đ! 6(

Őrzés.védelem fvx 68!

Eryszeń loľbantaľÉsi köĺts ég 2 908 3At

Egéb lorbantartás 7 414 3A'

Egéb átalánydlas kaÍbantartás 77ĺ|

száIľtás rakodás l1

Eryéb bérleti d! f92r1. 29271

}úanagement d! 6 00( 4 80(

ÜgĺĺédídÜ

Kti41velési d! 60( 60ĺ

KöÍtywizsgálati dí 43( 43(

Tanácsadás 4U

Cégalapfráshoz modosfráshoz lĺapcs költség 8E

Tagsági đ{ 5

lT szolgáltatás lć l(

Parkgcĺrdozás, dísztövény gondozás 36( 36(

Eryéb igénybevett szolgálta1ás köftsésBi r
|zértybe łett szolgáltatások éĺtéke 52 r& 47 6?

Hatósági dÜ 12( tt

BanlĺköÍség 359 70:

iIlęték 80

Đgyé b sz ol sóltatás ok é rté k e 559 7ďl

Eladott ft azvetített) sĺolgältatas o k értéke 799 f3:

Osszesen s6624 51 7sl

A Táľsaság Egyéb usrleti díj-soron szeľepelteti az adoĹt évet terhelő közteľiilet foglalás díját melyet a

Buđapest Ěouďo* VItr' keriiletJózsefoárosi onkormrányzatnak fraotęttmeg és 203l.04.30.ig érvényes.

e. 20i3-as év beszámolójában az E|adott (közĺĺetített) szo|gáltatások értéke tévesen az Eladott áľuk

beszerzesi értéke soron szeľepelt.
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4. Egyéb ĺďordítasok

5. Pénziig.vi miÍveletek bevételei

6. Pénzüg.vi mliveletek ráfordításaí

7. Mérleg szeľinti eredmény

Ewéb ráfordĺtások
adatok eFt-ban

f013 20u

Kęrelcítćsek

száIlítólmak flzetett késedekd hmat L1

Vevői étéI<vesztésęk I 391 4 41:

Ipańdsiadó 699 863

Innovációs iárulék I05 rzs

2013-ľa vonatkozo salgáltatási ff jóváíľás 0 53i

tsszęsęn 2212 5%1

Péĺrđlgyi műve |e tek b€vételeĺ
adatok eř.t-ban

2013 ?n7t

Banld<amat 7C &
Đgléb kapott (járó) kaĺĺlatok és kanufiellegű bevételek 1l &

Forđrlfuapinem ĺealzábáďolya'yorcség t! 77t

RealÍáIt ĺírfoýarľrnyereség I

PénzÍigyi nűveletek egyéb bevételei 74 294

tsszesen TM 35t

Pé nzügvĺ pűve le te k nńfoľdÍtás ai
adatok eFt-ban

201: 2074

Re alizĹt áľfobamvesztes é g I

Pénzii gyi tníive Ie te k e głé b ľáfordítás ai l(

Összęsęn l(

Méľleg szeľinti eredmény
adatok e Ft-ban

2073.7f.31 2014.12.3

Összesen -19 18C .II M
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7. Társasági adó

Tásasáei adó
adatok eFt-ben

20L3.L2.31 2014.t2.31

Adózás előttĺ eredmény -19 18C -II M1

Az ađótörvény szeľint flryelembe vett éľtćkcsöl.ikenési leÍľás I 931 7U

A kö""t"té.'" * 
"dóévbenvisszaíľt 

értékvesaés, a kövęteiés bekertilésiéĺtékéböI a

hehaiŕhafatlaĺrn Ą vÄh' tész
255 35ć

Tfu sasógt adóalapot csökkentő tételeh 2 |9ŕ 1 05(

ł iżmviteli tľrvéĺry szerbt azadóévbeĺkrv szerinti és teľveil ftlutĺ

írtékcslldĺenésí leínĺsként ęl5zámot tlssreg
r93',1 70(

Kövęte1ésrę elszámoh értékvesŹés összege 1 391 4 47:

Eryéb 2 533 53',,

Tdrsasógi adóalapot növelő tételek 5 8óĺ 5 651

Társasági adóalap -15 51: -6 86i

ľáls as ási adófizetés i kötetem'tts é g

EIv áľt -iłive de le m ďania
adatok eFt-ban

2013.12.31 2014-1f.31

ótékęsftés ręttó árbevétęię 38 919 Ę5x
Esvéb bevételek 2 535 v,

Pénzüryi mĺÍveletek bovétebi l4 35t

Rendl&iili bevételek c

Ehdott ánfl< bęszsrn,si értéke c

Ebdott (közvetfrett) szolgĺĹlüatások éľtéke 7% f3:

Elváŕ jövede|em ďapja 81( 935

Társasás minimnmadó (

Annak ellenére, hogy a Taľsaság adózas előtti erędménye és adőalapjasem éri el a jövedelem.minimum

összegé! a Tulajđónosok ddntése alapjłín nýlatkozatot tesz és nem a jövedelem minimum alapjĺĺn

hatfu ozra meg a fizetendo adójäLt.
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V. Egyéb kiegészítő infoľmációk

1. Adóvizsgálat

A Táľsaságn á,! az adőhatosäg azelőző évekľe vonatkozóan teljes kciľű adóvizs gá|atot nem folytatott le.
Az adóhatósáry a vonatkozó ađóévet követő ó éven belül báľmikoľ vizsgálhalja a könyveket és

nyilvántaĺtásokat és pótlólagos adót va5' bÍrságot, á|lapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs
tuđomása olyan köľiilmén1łől, amelýöl a Táľsaságnak ĺlyen címen jelentős kötelęzettsége szźrmazhat.

2. Ką.pqgolt válląlkpząsokk@

A Tĺírsaságnak nem piasi áĺazäsú kapcsolt traĺzakciója esak az anyavállalatoktól kapott hosszťl lejáratú
kĺilcsönök foľmájában valósult me5 mely kapcsolt tľanzakciók miatt a Társaság tĺíĺsasági adóalap
koľrekciót hajtott végle a piaci ár hatĺísanak adóalapban töľténő eléľése éľdekében. A HUF kölosonölae
BUBOR+2,9Yokamaltal számolt a TáľsasĘ adóalap konekciós tételt, melyet az adćievezetés megfelelő
soľaiba be is állított, ott a számszerĺí hatasok megtekinthetőek.
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vI. A pénzügyi, jiivede|mi és vagyonĺ helyzetet bemutató mutatószámok

Jłive đelmezösé ei mutatók

Mesnevezěs Szátĺítós f013.12.31 2;014.12.31

Á,rbevétel arányos szokásos vállalkozási

oredménv
lzokásos válĺalkozási eredmény / nettó árbevétel -4928% -24$3o/,

Áĺbevétel aľányos üáeti eredmény ltzleti eredmény / nettó áĺbevétel -49,&o/o -253,lł,Á

Saját tőke arányos szokásos vá||alkozási

:ľedménv
lzokásos válhlkozási eredmény / saját töke 339Ą6ý/o l35,Mo/t

Saját tőke arányos méľleg szeriĺüi

cĺędménv
mérleg szorinti eľedmény / saját tőke Tn,6Y/. l35,Mo/a

Eszkozaľányos pvedele m fIdeti eredmény / (befektetett eszközök + készletek) .19'4ľ/o -50,01%

Vagvoni helYzet a!3kulása

Meqnevezés Számítás 2013.t2.31 20t4.12.31

Saját töke Saját trkei méĺIeg főösszeg -0,160/o -3,1801

Beťektetett eszközök fedezettsége 3ęfęktetett ęsżiözökl saját töke -4298,8L% -135,6801

Saját töke . jeryzett töke aranya saját tóke/ jegyzett tőke -3,740/o -282p3o1

LÍkviditást vizs gá|ó mutató s'jmok

.tĺ,Íepneyezés Számítós 2013.1f.31 2014.t2.3r

Syorsmutató PénzęszközöW rövíd lejáratu köt. |520,74TÍ 11,10%

ľávlatj ĺáta
(Követe lé s+P énze szköaik+Eťtékpapfr oĐ/ röviĺt

leiĺíľatl kot.
|9,1025ô/o 15,80%

ÁJtałänos likviłtitási ráta
(Forgóeszközök+aktív idöbeli elhat.)/ (ľövid lej.

köt'+passzÍv idöbęli elhat.)
MĄ71o/o 9234o/ĺ

Idegen fonás aránya Kötelezetbégelď saját tóke -496r6,5E% -2869,740/ł
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VII. Cash ľ.low kimutatás

Soľ-
szńm

Atétel megnevezÉse
2013.01.01-
f013.12.31

2014.01.01-
2014.1231

a b c d
I L Szokásos tevékonységbő| szármĺzó pénusdĺöz-vá|tozás

íM{ĺköilési cash f,ow. 1.13. sorok) 8t2 2L 048
2 l Aďózás elötti eređnény+ 19 180 tt46L
3 2 Elsłńmolt ffiortizźloió + | 937 700

3 Elszfuolt éľtékĺęsztés és visszaĺrás +

5 4 Céltartďékképzés és felhasaná'lás killönbözete +

6 5 Befęlĺtętett eszközök értékesĺtésének eľędménve *
6 sátlítói kötelezettség válto'ása* 991 3L23

8 7 Eryéb ľövid lęjáľďii kötelezettség váltońsat 2904 45377
o 8 Passzív idöbeli eihďáĺolások válto"áŚa + f4 566 - 35744
IO 9 Vevókörętelés vá|tozásat 18 959 200É.7
ll l 0 Forgiesż<özök (lrcvökövetelés és pénzesd<öz nélkül) változĺsa + 231 7 099
1f l I Áktív időbęli elhďáľolások változása+ r2 500 12347
l3 12 Fizetett,fízetendó adó (nyereség után).

t4 l 3 Fizetett' Íi zptęndő osźalélq ľészesedés .

15 l4 Kapott hitelek éwéei átértékelése *

ĺ6 il. Befeldetési tevé kenysé gb ől száľm azó pénzesżĺörvá| tozás
(Befelďetésĺ cash Ílow. I4-16. soľok) - tr7

17 15 Befęktetett eszkiizök beszerzésę - ÍL7
18 16 Befektetett esz,közök elądása +

t9 17 Kapottosztaléhrészesedés +

20 m Péndigyi m ĺivel etekból sár mazó pénzesdĺöz.vá| tozás
ÍF'inanszírozási cash flow. l7-27. sorok) r0 528 76435

21 l 8 Részvénykibocsátás' tökebevonás bevétęle + 82 030 3 565
f2 1 9 Köhćny' hitelvisronyt megtestesító éÍtébapĺÍ kibocs&ásfoak berćtele +

23 20 Hitel és kölcsön fellćtele +
24 2l Hossan lejáratra nyújtott kölcsönök és e|helyezett bankbetétek tôrlesztése,

me sszÜntetése. ber,áltasa +

Ż5 22 Véslesesenkapott pénzsszkbz+

26 23 Részvényber'onas, tőkekircnas (tökeleszállítás) -

2'1 24 Kötvény és hítelviszonyt megtestesĺtő értékpapÍr üssz'aÍizętésę .

28 zs Hitel és kÖicsön törlesztése, visszafizetése - ?t 502 80 000

29 2ó Hosszú lejáľffianyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek.

30 27 Véglegesen átadott pénzesz,köz .

3l 23 Álryĺtók*ď szembeni, illetrc eryéb hosszrĺ lejáraili kötelezettségek változÁsa+

32 1y. Pénzes*öđkváltozása (l#IIÉIIt sorok) + 9 s99 55 387

kEFt-bm
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ULLETI JELENTÉs
f0I4. jaľĺłuź,t 0I _2014, december 31.

A Corvin Sétány Haszrosító és Üzemeltető Kft. 2008. szeptember 4.én alakult. A Fővfuosi

Bíróság, mint CégbÍróság 2008. októbeľ l-i dátummď jegyezte be a Társaságot a

Cg. 0 1 -09.905849 cégj egyzélłs ztlmoĺ, ingatlanfoľ ga|mazźsi fő tevékenységi könel.

A Taľsaság f<5tevékenysége: Lakó. és nem lakóépület építése és iizemeltetése

A Corvin Sétány Kft. aktívan 2009-ben kezđte meg miiködését. 2009.ben a Corvin Sétány I.

szakasz (Futó és Nagytemplom utcák közĺitti szakasz) kivitelezése kezđőđött meg,mely 2012

évben is folytatódott.

A Sétĺány I' szakasz építési engedélye maľ 2009.01.26-án, rendelkezésre állt. A sétány I.

szakaszának építése hatáľidőľe befejezőđtitt 2009' novembeĺ 30-án. Ezt követően a Társaság

kezdeményezte a közteľtilet ideiglenes hasmďatbavételí eÍjárását. 2011. áprilisában a

többségí hrlajdonos Józsefufuosí ÖnkorruĺnyzathatźnozatbaĺelgedéIyezte a Társaságtészére

a Corvin köz, Coľvin sétány, Kisfaluđy utcą Vajđahunyad utca és Futó utca bizonyos

ľészeinek hasznosításátf0|1. május 1.-i hatállyal. Tĺáľsaság ezen időponttól jogosul1 52gíĺni a

teľiilet hasanosításĺĺnak a javďt és ęz'zelegyÍitt viselni az üzemeltetés költségeit.

A haszrosítási teľtilet tjzemeltetése soľán fęünerĹilő költségek viseléséľe Taľsaság szeruődést

kötött a kiĺmyező kereskedelmi tizletekkel a felĺneľtilő költségek teljes egészének a

fedezésóre, beleéľfve a Táľsaság adminisztrációs költségeit is. A költségek viselése nem

vonatkozik a sétány továbbépítésének beruhazási kiiltségeiľe. Az Íĺzemeltetés soľán felmeriilő

fe1adatokra Társaság ďvállďkozói szerződést kt'tött a feladatok ellátására kiírt pályázaton

legiobb ajanlattevővel. A szerződések 1 éves iđőtaľtamúak, ahatÁndők|ejźrtźfr' követően új

p tĺIy ázat kęľül kiírásľa.

A teľtilet hasznosítasfua Táľsaság ľövid és hosszli lejríratu köztertilet foglatasi szeĺződéseket

kötött a közteľiĺlęten kereskede|mi tevékenységet folytatni kívánó vłíllďkozó*kal. Ezeĺ
hasznosítĺási tevékenységböl származő ĺárbevétel szolgál fedezettil a teľiilet hrlajdonosa

(Józsefuáľosi onkormźnyzat) felé fizetendő haszrosítási díj ellentételęzéséľe. Társaság a

kereskeđelmi tevékenységen hilmenően mas jellegíi közteľiilet foglďásoknak is helý ad

megfelelő ellentételezéséĺt cseľébe. (Pl. filmfoľgatas, ktizvélemény kutatasot ĺendezvények,

stb.)

Társaság 2012. év folyarrźn tewęzte a Coľvin séŁíny masodik titęmének beruházási

munkálatainak megkezdését. Ennek éľdękében 2011. đecemberében és 2012. januaľjában

elkészíttette a továbbépítés' és ez.z'gl b5l*efüggésben Iévő kĺlľnyęző kijn,fiak átépítésének

tervezé'sét.

A beruházas folfiatásáľól és annak finaĺsziĺozásáľól 2013 év soľán folyamatos egyezetés

zaj|otta hriajdonosok közott. Ennek eredményeként a sétany II. titemének egy része megépiilt



de nem a Corvin Sétany Kft. beruhrłzísábąn. A fennmaľadó rész a szomszédos épĺiletek

elkésziiltével keľiil befejezésľe vłárhatóan szintén nem a trĹľsasĘ által.

Egy 2014. szeptembeľi tulajdonosi döntés éľtelnében a Tiírsaság 2014. decembeľ 31-én

befejezte a Coľvin Sétány tjzemeltetését, továbbá a tulajdonosok a Táľsaság 2075-ben

eseđékes végelszámolasáľóI is hataľoztak.

A20I4. évi méľleg és eľedmény-kimutatiís szeľint a Taľsaság:

. jegyzetttőkéje

. sajáttókéje
o az iizemi tevékenységének eredménye

C arlYa$i jellegii ľáfoľđításai
. személyi jellegtĺ ráfoľdításai
o értékcsökkentési leírása
. egľéb ráfoľdít.ísa
o pénzĹigyi múveletek eľedménye
o adózás e|őttĺ eľedménve

3000eFt
-8 461 e Ft

-11 803 eFt
51 751 e Ft

0eFt
700 e Ft

5 974 eEt
342 eFt

-11 461 e Ft

A mérleg fordulónapjautá+ a beszámolót jelentősen módosító, lényeges esemény, folyamat

nem krivetkezett be.

A Tfusaság telephellyel nem rendelkezik.

A Társaság a 2014, év időszaka afalt kutatas.fejlesztési tevékenységet nem végzett,

kö,myezetvédelmet éľintő tevékeĺrységet nem folýatott.

Budapest, 2015. marcius 3 1.

ĺ\^t|ú. l. ľll
ŕĄĄl l:.
Tatáľ Tiboľ

Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft.
Ügyvezető Igazgatő
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@!!: A Corvin Séüĺny Hasznosítĺó és Üzemeltető Kor|áto|t Fele|ősségű Táľsaság felügyelő
bizottságának 2015. május 6-án megtaľtott ii|éséről

Helyszín: l082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.

Jelen vannak a felügYelő bizottság tagjai:

Szép Péter
Vas Dávid
Darida Pál

Meghívott:

Az tilés kezdési időpontja: l5.00 óra

Darida Pál üdvözli a megjelenteket, az tilést megnyitja. Megállapítja, hogy va|amennyi felügyelő
bizottsági tag az ülésen jelen van. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság szabá|yszeruen került
összehívásra és a feitigyelő bizottság határozatképes.

Az ülés napirendje a kikü|dött meghívóban fogla|taknak megfelelően:

1. a Társaság ügyvezetője a Táĺsaság tevékenységéről és vagyoni helyzetéről készült
beszámolój ĺínak megvitatása;

2. a felügyelő bizottság jelentése a Tĺírsaság számviteli törvény szerint készített, 20|4. évre

vonatkozó, a Társaság könyvvizsgźiója, a PricewaterhouseCoopers Könywizsgáló Kft. által

auditált pénzügyi beszámolój a tekintetében;
3. egyéb.

Darida Pá| ezutźnjavasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy az ülés jegyzőkönyv.vezetőjének Darida

Pźit, jegyzokönyv-hitelesffiének pedig Szép Pétert válassziĺk meg.

A felügyelő bizottság tagsai az előterjesztést megvitatva ezt követően egyhangúan, 3 igen szavazatta|,

e||enszavazat és tartózkodás nélkül az a|ábbi hatĺĺrozatot hoztak:

1lf01s. (05.06.) sz. felügye|ő bizottságĺ határozat

A fe|ügyelő bizottság az ü|és jegyzőkiinyv-vezetőjének Darida Páilt, jegyzőkiinyv-hitelesítőjének
pedig Szép Pétert választja.

1. napiľendi pont

Darida Pál megállapítja, hogy Taüár Tibor, tigyvezető a Társaság 20|4. évi pénzügyi beszámolójához

készített jelentését, a jelentéshez mellékelten a felüryelő bizottsági tagok elözetesen kézhemették.

Darida Pál ismerteti az ugyvezetés jelentését a Tiársaság 201^4. évi tevékenységéről. Ennek sorĺín a

tagok kitértek a Taľsaság 20|4' évi pénzüryi beszámolójában és a könyvvizsgáló jelentésében

foglaltak megvitatásara is'

a"'





A felügyelő bizottság tagjai ezek után 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az a|źbbi hatłározatot
hozták:

212015. (05.06.) sz. felügye|ő bizottsági határozat

A felügye|ő bizottság jóváhagyja a Táľsaság ügyvezetésének beszámo|óját a Társaság
tevékenységérő| és vagyoni helyzetérő|.

2. napirendi nont

Tagok ezt követően áttekintętték a Tĺársaság 20|4. évi pénziigyi beszámolóját és a Tarsaság
könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgźůő Kft-nek az erÍe vonatkozó írásos
jelentését.

A feliigyelő bizottság tagjai ezek után 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az a|ábbihatározatot
hoztźk:

312015. (05.06.) sz. fe|iigyelő bizottsági határozat

A fe|ügyelő bizottság Ptk. 3:120. $ (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárua megvizsgá|ta a
Táľsaság számvite|i tiiľvény szerint készített, 20t4. évĺe vonatkozó, a Társaság kiinywizsgá|ója'
a PľicerľaterhouseCoopers Ktinywizsgáló Kft. á|ta| auditált pénziigyi beszámo|óját, és a
felügye|ő bizottság ezek a|apján javaso|ja a Társaság taggyű|ésének az em|ített pénzĺigyi
beszámoló e|fogađását. A felügye|ő bizottság egyben felhÍvja a Társaság tagiainak figye|mét,
hogy a Táľsaság saját tőkéje alacsonyabb, mint a jegyzett tőke 507o-a és 2014. decembeľ 31.én
negatív, mínusz 8.461 eFt. A tagok a Ptk. 3:189. $ (2) bekezdés érte|mében köte|esek
ĺntézkedéseket tenni a tőkehe|yzet rendezése éľdekében és a 20|4. évi pénzügyi beszámo|ó
elfogadását követő 3 hónapon belĺil ktitelesek a szĺikséges saját tőke biztosításárĺĎ| is
gondoskodni, el|enkező esetben köte|esek a Táľsaság átalakulásáľó| vagy jogutód né|kü|i
megszíĺnéséľől hatáľozni.

3. napĺľendi pont

A felügyelő bizottság tagjai formáIis határozathozata| né|ktil megvitattrák a Tĺársaság taggyűlésének
2120|5. (III. 26.) számúhatározatźÍ, melynek értelmében a Tagg;nĺlés e|hatáaozta a Corvin Sétĺány Kft.
jogutód nélktĺli végelszámolássa| történő megsztintetését azza|, hory a végelszámolás kezdő
idopontja: 2015. április 1. és végelszámolónak 2015. április l. napjával határozat|an időtartamra
me gválasztottĺák a Társaság j elenlegi ügyvezetőj ét T atźr Tibort.

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem merült fel a felüryelő bizottság elnöke megköszönte a
részvételt. az ülést l6.00 órakor bezźnta.

-Kmf-

A jegyzőkönyv hiteléül:

WrP* &*
Darida P áů, jegy zokönyv-vezető

2

Szép Péterje őnvv-hitelesítő



l
Ť,1


