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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat

Képviselő-testÍilet e számá,r a

TiszteIt KépviseIő-testůĺlet!

I. Tényállás és diintések tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testiilet 15412014. (vII. 24.) számu hatfuozatával úgy dontött, hogy mint tobbségi
tulajdonos hozzájáruI a Corvin Sétány Kft. ''V.a.'' (székhely: 1082 Budapest, Futó u.47-53' VII. em.,
cégjegyzékszám: 01-09-905849, a továbbiakban: a ''Táľsaság'') jogutód nélküli, végelszámolással
töľténő megsztintetéséhez. A Társaság taggyrĺlése a 2/20t5. (ilI'f6.) sz. taggyulési határozatta|
elhatározta a Társaság 2015. ápľilis 1. napjával kezdődő végelszámolásźń. A Cégbíľóság 2015. április
f0. napján 2015. április 1. napi hatźilyalbejegyezte acéĄegyzékbe a végelszámolás megindítását'

A Corvin Sétány Kft.,,v.a.'' jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft. A Corvin Sétány Kft. v.a.
tulajdonosi szerkezete az alźlbbiak szeľint éptil fel:

- Futureal Delta Kft' (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 41-53. VII. em., cégjegyzékszám: OI-09-
896684) tag töľzsbetétje |.497.500'- Ft, amely megfelel a törzstőke 49,92 %o-ának.- Budapest Józsefuárosi onkormányzat torzsbetétje 1.502.500,- Ft, amely megfelel a torzstőke
50,08 %o-ának'

A Corvin Sétány Kft. ,,v.a.'' Tĺírsasági Szerződésének |0.7.6. pontja alapjan a Társaság tagjai
taggytĺlés tartźsa nélktil, írásban is hozhatnak határozatot. A tagok a vége\számolással kapcsolatos ,
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Előteľjesztő: Corvin Sétány Kft. ,,v.a.'', Tatór Tibor vćgclszímoló

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 2016.június 02.

Tárgy: Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tu|ajdonosi dtintések
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kérdésekben taggyiĺlés tartása nélküI írásban, akkor hozhatnakhatározatot érvényesen,haazt mindkét
tag aláírta. Bármely tag kérése esetén az ugyvezeto köteles osszehívni a Társaság taggyű|ését.

A tagokat törzsbetétjtik minden l00 forintja után egy szavazat illeti meg, mely alapján a Futureal Delta
Kft'. 14.97 5 , míg a Budapest Józsefuárosi onkorm ányzat 15 .Of5 szavazatta| rendelkezik.

A Társaság korábban 2017. május 3I. napjáíg terjedő időtartamra megválasztotta könyvvizsgálójának
a PriceWaterhouseCoopers Kft.-t (személyesen eljaró könyvvizsgá|ő: BaIázs Árpád), de időközben a
Társaság - jogszabályi vá|tozás miatt - már nem esik könyvvizsgźtlati kötelezettsé g batźtilya aIá, így a
könyvvizsgáIő 2015.januáľ t{ől kezdődő időszakban már nem vizsgálta a Társaság beszámolóit.
Mivel a könyľvizsgá'|ő a cégnyilvántar1ásban még mindig szerepel a Társaság könyvvizsgálójaként, a
könyvvizsgáIő 2016. május 17-én kelt levelében kérte, hogy a Társaság tagjai által hivatalosan is
kertiljön visszahívásľa a Társaságnál betöltött konywizsgálói tisztségéből.

A Táľsaság záromérIege f0I6. március 3 l. foľdulónappal elkésztilt.

A Társaságot a Nemzeti Adó- és Válnhivatal Kelet-budapesti Ađőigazgatosága Végelszámolási
osztálya 20I5. augusztus 13-i megbízólevéllel megkeľeste a vége|számolási tevékenység zárő
vízsgáIatának lefolytatása, és kiutalás előtti AFA revízió végett. A vizsgáł|'at 2015' december 22'
napján lezáruIt, az errőI készült jeryzőkönyvet 2016. január 4, napján kaptuk kézhez. Az elIenőrzés
rnegállapította, hogy a Társaság valamennyi bevallását benyújtotta az ađőhatősághoz'

A Budapest Főváros Kormányhivaiala Nyugdíjbiaosítási Igazgatoságaz01Z.május 3. napjával kiadta
igazo|ását arľóI, hogy a Táľsaság a táľsadalombiztosítási jogszabályok alapjárr fennálló
adatszolgáltatási ktjtelezettségeinek eleget tett.

A cégnyilvánosságľól, a bíľósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló f006, évi V. töľvény
(''Ctv''.) l 1 1. $ (3) bekezdése a|apján a vége|számolás beťejezésekoľ a Táľsaság tagsai a végelszámoló
áItal előterjesztett iľatok, illeťve a vagyonfelosztáĺstáľgyábanhatáľozatot hoznak, amelyben döntlretnek
a jogok engedrnényezéséľol és a kötelezettségek átruházásáľől, illetve a cég taltozásárrak rnás által
történő átvá||alásáľől is. A határozatban - szĺikség esetén - rendelkezni kell a végelszárnoló díjáról és a
végelszámolás költségeinek, köĺĺik az iratanyag őľzésének és a cég megszűnésével kapcsolatbari
felmeľulő egyéb koltségeknek a viseléséľől is.

A CtV. 112. $ (3) bekezdésében foglaltak szerint a 111. $-ban rögzítettek jóváhagyása és a
vagyonfelosztási határozat e|fogaďása után a legfőbb szerv dönt a felosztott vagyon kiadásának
időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámo|ő köteles. A vagyon kiadására nem kerĺilhet sor
a cég töľlésére vonatkozó végzés meghozata|źú megelőzően.

A Corvin Sétány Kft. ,,v.a.'' végelszámolási záromér\egében kimutatott követelések és pénzeszközök
képezik a társaság felosztható vagyonát, a csődeljárásró| és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLx. törvény 4. $-ának (3) bekezdésében meghatározott eszközök nincsenek.

A követelésként kimutatott 48.000,. Ft ÁFA és 27.000,- Ft innovációs járulékkovetelés az
adóhatósághoz benyújtot1zárőbevaIlással egyidejűleg visszaigénylésre kerĹilt. A zárómérleg szerinti
pénzeszközok a Társaság törléséig eltelt időľe számított bankkoltségek összegével fognak csökkenni.

A vége lszámo ló tevékenységéért ďíj azásb an nem ľészesĺil.

Az iratanyag elhelyezéséve|, orzésével a tulajdonosok a Futureal Management Kft.-t (székhely: 1082
Budapest, Futó utca 47-53' VII. emelet; aďoszźlm: 13016359-2-42 cégsegyzékszám: 0I-09-114767)
bízzák meg, melyet a Futuľeal Management Kft. bruttó 75.000,- Ft egyszeri térítés ellenében váI\alja,
így az iratok elhelyezésének és orzésének költségét aTársaság felosztható vagyona fedezi. Aziratok
őrzésének helyéĺ'il a Futureal Management Kft. a következő címet jelölte meg: 1082 Budapest, Futó
utca47-53. -f. emelet.
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A fentiek a|apján a Társaság felosztható Vagyona várhatóan a következők szerint alakul:

Megnevezé,s Osszeg
EUF)

A zárőmérleg alapján rendelkezésre álló készpénz 472.f45
t\ zárőmérIcg alapján ľendeIkezésre álló bankszámla 5.sff .515
A bevallás alapián visszaigényelt AFA 27.000
A bevallás alapján visszaigényelt innovációs

iáru1ék
48.000

Bombay Express Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben fennálló kcjvetelés

követelés 468.394

A z4rőmér\eg a|ap.ián felosztható Vagyon osszesen 6.53 8.1s4

A vagyont a végelszámoló a cég töľlését követően az a\ábbiak szeľint fizeti ki:

(i) az itatőrzéssel megbízott Futureal Management Kft.-t illeti a 48.000,- Ft ÁFA és f7 '0O0,-
Ft innovációs járulékkövetelés, amely adókövetelések sikeres visszaigénylése esetén az
abbóI befolyt összeget a végelszá'moló a' Ftlttlręal Management Kft. Raiffeisen Bank Zrt,-- néIvezetett12001008-01374606-00rc0000 számú bankszámláj źraáfiÍa|ja;

(íi) a Táľsaságot megilleto, a Bombay Expľess Kereskedelmi és Sżolgáltató Kft.-vel szemben
terület lrasználati díj jogcímsn fennálló' lejárt követelés (468.394 Ft) teljes osszege a
Budapest Józsefuárosi onkormányzatot illeti meg, és a Társaság ćltal a Buda:pest
Józsefuárosi onkoľmányzatra keľĺil engedményezésré'

(iii) az idóközben felmerült bankköltségekkel csökkentett és banki kamatokkal növelt összesiĺ
p-énzeszközök a tagok közott az iz|etrészeik aľányában, azaz Budapest Józsefuárosi
trrkormányzat részéľe 50,08yo, mig a Futureal Delta Kft. részére 4992% részben
keľülnek kifizetésľe a Budapest Józsefváľosi onkorrnányzat ľészére a K&H Bank Zľt.-nél
vezeteLÍ' 10403387-00028570-00000000 sz. bankszámláľa történő átutalással és a Futureal
Delta Kft. részéľe a Raiffeisen Bank Zft-néI vezetett 12001008-013]5241-00:100006 sz.
bankszámláľa tör1énő átutalással.

A bankszámla megszűntetéséig felmerült bankköltsés és jőváírt kamat a kiadható Vagyo.l osszegét
módosítja, de apénzeszközök minden esetben atagokat illetik meg üzletrészeik arányában.

Fentiek alapján tájékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság tagjainak a
végelszámoIás |ezárásával és a Társaság jogutód nélküli megszűnésével kapcsolitban az aIthbi
kérdésekben kell határoznia:

l.) könyvvizsgá|ő visszahívása;

2.) vége|számolást |ezárő szttmviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

3.) döntés ahite\ezői igényekľol;

4.) a Társaságzáró adóbevallásainak és azárőjelentésnek az elfogadása;

5.) döntés a v ége|számolással kapcsolatos költségekőI;

6.) avé,ge|számoló által előteľjesztett vag^yonfelosztási javaslat elfogadása;

7. ) a Társas ág v é ge\számo l ój ának tisztségéb ő l való felmentése ;

8.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének és a vége|számolás befejezetté nyilvánításának
e|határozása.
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Javaslom, hogy a Képviselő-testĺilet az alábbiak szerint hozza meg diintésétt:

1. Konywizsgáló visszahívása

Elfogadja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Konywizsgá|ő Kft'-nek
(székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégsegyzékszám: 01-09-0630f2, kamarai
engedéIy száma.. 001464, A könyvvizsgáló cég nevébęn eljáró természetes személy: Ba|ázs Arpád,
anyja neve: Kozma Hedvig, lakcímę: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1., könyvvizsgálói engedéty
száma.. 00693 1 ) a megbízatźsa a taggyulési határozat meghozatalának napjával megszűnik.

2. Végelszámolást lezáró számviteli töruény szerinti beszámoló elfogadása

Elfogadja a vége|számolás utolsó, 2016. márclus 3l-i fordulónappal elkészített számviteli törvény
szeľinti beszárno 1 ój át az a|ábbi fő számokkal :

Zár omérIegben kimutatoťt eszközök értéke: 6. 5 3 9. 0 0 0'- Ft

Zárőmérlegben a foľľások értéke: 6.539.000,- Ft

Zárőmérleg szerinti eľedmény: 86.000,- Ft.

3. A hitelezői igénvek vonatkozásában az alábbi döntést hozza

A Táľsasággal szemben kielégítetlen hitelezői követelés nem á11fenn.

4. A Táľsaság záľó adóbevallásainak és a zárójelentés elfogadása

Elfogadja a Táľsaság zárő adőbevallásait és a végelszámoló źita| a CtV. 1 l 1. $ (1) bekezdés d) alpontja
szerint elkészített záľój eIentését.

5. Dörrtés a végelszárnolással kapcsolatos költségekről

Tudomásul veszi, lrogy a végelszámolónak a vége|számolói tisztség ęllátásával kapcsolatban a
Táľsasággal szetr-lbelr díj és költségigénye nem ál1 fenn.

Kijelerrti, lrogy a Táľsaság nem rendelkezik részesedéssel semmilyen jogi személyben, társadalrrri
szervezetbelt, alapítványban' továbbá a Táľsaságnak nincs munkavállalója, így ezekkel
l ^^-^{:i - - 

j ^L ^.. ..^.^ J ^ l l.^-.. : .. ^.- ^-'.r ĺ.^a -^^U55Zt'l ugBt's Utrl t t ęl|uęrK('Ztl l llęll l 5ZuI(5ĚBE5.

Megbízza a Futuľeal Management Kft.-t (székhely: 1082 Budapest' Futó utca 4J-53. VII' emelet;
adoszám: I3016359-f-4f cégegyzékszám: 0I-09-7I4767) a Társaság iratanyagairrak a
jogszabályokban előírt határidő leteltéig töľténő orzéséveI kapcsolatos feladatok ellátásával, bruttó
75.000 Ft egyszeri díj megfizetése ellenében.

Megbízza a végelszámolót a Társaság megszűnésével kapcsolatos cégeljárás lefolýatása (ideérrve a
bankszámlák bezárását, könyľelési és jogi költségeket is) során felmerülő koltségek megfizetésével.
Előbbiekre tekintettel megállapítja, hogy a végelszámolással kapcsolatosan - bankköltségeken
túlmenően - a Táľsaságnál további költség felmerülése nem váľható.

6. A végelszámoló által előterjeszteťt vag.vonfelosztási javaslat elfogadása

Elfogadja avégelszámoló által előteľjesztett vagyonfelosztási javaslatot.
.7. A Táľsaság végelszámolójának tisztségéből való felmentésę

Tatát Tibort a végelszámoló tisztségéből felmenti és megbízza azza|,hogy a Társaság cégjegyzékből
történő törlése iránt eljárjon, valamint a Táľsaság megszűnéséből eredő egyéb szükséges
intézkedéseket (számvitelĹpénzügyi műveletek elvégzése, varyon felosztása, kifizetések teljesítése)
megtegye.

8. A Társaság jogutód nélkĺili megszűnésének és a végelszámolás befejezetté nyilvánításának
elhatározása



Elhatározza a Társaság jogutód nétktili megszrinését és befejezetté nyilvánítj a a vége|szttmolást. A
vagyonkiadás napját akként határozza meg, hogy a Társaság cégsegyzékből töľténő törlését elĺendelő
végzés jogerőľe emelkedését követő 90 napon belül a tagok és Futureal Management Kft. részére a
kiĺlzetés megtörténik.

A fentiek a|apján a Társaság végelszámolása befejezhető.

II. A beteľjesztés indoka

A döntés meghozataItlra a Képviselő-testĺilet jogosult.

ilI. A diintés céIja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Társaság végelszámolásának befejezése.

A vagyonfelosztási javaslat alapján az onkoľmányzatnak, mint a Társaság tagjának visszafizetésre
kerül kb. 3'002,175,- Ft (készpénz (+/- banki kamatok és koltségek) és kiadásľa kertil 47f.245,-Ft
összegű kovetelés.

Iv. Jogszabá|yi környezet

A Képviselő-testület döntése Magyaroľszág helyi önkormányzatairőI szőIő 2O|1. évi CLXXXry.
töľvény 4 1. $ (3) bekezdésén és a 107 . $-án alapul.
A Képviselő-testület hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyontlról és a vagyon felétti
tulajđonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66120Í2. (XII. 13.) cinkormányzati ľendelet 49. s (1) bekezdés
b) pontján alapul.

Kérem az alábbi hatźrozati javaslat elfogadását.

HĺľÁnozĺTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet, mint a Corvin Sétány Kft.,,v.a.'' tiibbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a Táľsaság könyvvizsgáIójának, a PricewateľhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-
nek. (székhely: 10-55 Budapest' Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám:0l-09-063022,kamarai
engedély szálna.. 00L464, a könyvvizs gá|ő cég nevében eljáľó természetes szemé|y: Ba|źns Arpád,,
anyja neve: Kozma Hedvig, lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1', könyvvizsgálói engedéIy
szźtma:006931) amegbízatása ataggyulési határozat meghozata|ának napjával megsztĺnik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 02.

f. elfogadja ahattrozat 1. számú mellékletét képező, avége|szźlmolás utolsó, f016. március 31-i
foľdulónappal elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját az a|źhbi fo számokkal:
zárőmér|egben kimutatoťt eszközök éŕéke: ó.539.000'- Ft' a zárőmérlegben a fonások ér1éke:
6.539.000,- Ft, a mérleg szerinti eľedmény: 86.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. jírnius 02.

3. elfogadja a hattlrozat 2. számú mellékletét képező, a Táľsaság zárő aďőbevallásait és a
végelszámo\ő á|ta'| a Cťv. I1 1. $ (1) bekezdés d) alpontja szerint elkészített zárójelentést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 02.
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4' elfogadja a végelszámoĺó által előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek értelmében a
Társaság felosztható vagyona várhatóan a következők szeľint alakul:

A vagyont a végelszámoló a cég torlését kovetően az a|ábbi szerint fizeti ki:

(i)

(ii)

aziratórzésselrnegbízott Futureal Management Kft.-t illeti a 48.000 Ft,- AFA és 27.000,-
Ft innovációs járulékkovetelés, ame|y adókövetelések sikeres visszaigénylése esetén az
abból befolyt.t.tsszegeĹ a végclszáľloló a Futureal Managenlęrlt Kft. Raiffeiselr Bank Zt'-
nél vezetett 1 200 1 0 0 8-0 1 3 74606-0 0 1 0 0000 számú bankszámláj ára átuta|ja;
a Társaságot megillető, a Bombay Expľess Kereskedelmi és SzolgáItató Kft.-vel szemben
terület ltasználati díj jogcímérr fennálló, lejárt követehs (468.394 Ft) teljes összege a
Budapest Józsefuárosi tnkonnányzatot illeti meg, és a Táľsaság źůtal a Budapest
Józsefuáľosi Önkormányzatľa kert-il engedményezésľe,
az időközben felrnerült bankköltségekkel csökkentett és banki kamatokkal növelt osszegĺĺ
pénzeszközök a tagok között üzletľészeik arányában, azaz a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat részére 50,08o/o, míg a Futureal Delta Kft. részére 49.92% részben
kęľülrrek kifizetésľe a Budapest Józsefuárosi Önkoľrnányzat részére a K&H Bank Zŕ.-néi
Vezetett 10403387-00028570-00000000 sz. bankszárnláľa töfténő átutalással és a Futureal
Delta Kft. részéľe a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1200l008-013.15247-00Í00006 sz.
bankszánrláľa történő átutalással.

poigánnesteľ
2016.június 02.

(iiĐ

Felelcis:
Hatáľidő:

5. megbízza a Futureal Management Kft.-t (széklrely: 1082 Budapest, Futó utca 4.7-53. VII. emelet;
adőszám: 13016359-2-42 céĄegyzékszám: 0|.09-]14167) a Társaság iratanyagainak a
jogszabályokban előírt hatáľidő leteltéig történő őľzésévęI kapcsolatos feladatok ellátásával bruttó
75.000 Ft egyszeri díjazás ellenében.

Felelős: polgánnesteľ
Határido: 2016. június 02.

6. megbízza avégelszámolót a Társaság megszĺĺnésével kapcsolatos cégeljárás lefolytatása (ideéľrve
a bankszárnlák bezárásáÍ", konyvelés és jogi költségeket is) során felmeľi.ilő koltségek
megfizetésével. Elobbiekĺe tekintettel megállapitja, hogy a végelszámolással kapcsolatosan a
Társaságnál - a banki költségeken túl - további költség felmerülése nem várható.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 02.

7. Tatár Tibort a végelszźĺmo\ő tisztségéből felmenti és megbizza azza|, hogy a Társaság
cégegyzékből történő toľlése iránt eljárjon, valamint, a Társaság megszűnéséből eredő egyéb
szükséges intézkedéseket (számvitelĹpénzugyi mrĺveletek elvégzése, Vagyon felosztása,
kifi zetések te lj es ítése) megtegye.

'l

r:. I

L/1i

Megnevezés Osszeg
EUF)

A zárőmér|es aIapián rendelkezésre álló készpénz 472.f45
A' zárőmérIes alaoián ľendelkezésre álló bankszámla 5.52f .515
A bevallás alapián visszaisénvelt AFA 2t.000
A bevalIás alapján visszaigényelt lnnovaclos

iárulék
48.000

Bombay Expľess Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben fennálló követelés

követelés 468.394

A zárőmér|es alaoián felosztható Vagvon osszesen 6.s3 8.1s4



Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

8. elhatfuozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezetté nyi|vánítja a végelszámolást. A
vagyonkiadás napját akként hatfuozza meg, hogy a Tźtrsaság cégsegyzékből történő törlését
elrendelő végzés jogerőre emelkedését kovető 90 napon beliil a tagok és Futureal Management
Kft. részére a kifizetés megtoľténik.

Felelos: polgáľmester
Hatźrido: 2016. június 02.

9, fe|hata|mazza az onkoľmányzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy az
Önkormányzat 7-8. pontokban meghatározott döntését képviselje a Társaság tagjainak írásbeli
hatáÍozatćLt és a szükséges dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

10. tudomásul veszi, hogy a végelszámoló nyilatkozata a|apján, a Társasággal szemben kielégítetlen
hitelezői követelés nem áll fenn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jlinius 02.

1 1. tudomásul veszi, hogy a végelszámolónak a végelszámolói tisztség ellátásával kapcsolatban a
Táľsasággalszemben díj és költségigénye nem áll fenn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

12. tudomásul veszi, hogy a Tarsaság nem ľendelkezik részesedéssel semmilyen jogi személýen,
társadalmi szervezetben, aIapítványban, továbbá aTársaságnak nincs munkavállaĺőja, így ezekkel
összefüggésben rendelkeznie nem szükséges.

Felelős: polgármester
Hatźtriđő: 2016. iúnius 02.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosztályo Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2016. május 24.

Coľvĺn Sétány Kft. ,,v.a.,,, GazdáIkodási

(t.
I t.
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Tatár Tibor
végelszámoló

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Tatár Tĺbor

a vá||aIkozás vezetője

Statisztikai számjel: 74483532-4720-113-07

Cégjeg1ĺzékszám : 0 1 -0 9 -9 0 5 8 49

A vállalkozás megnevezése: Coľvin Sétłány HasznosÍtó és fizemeltető
Korl' Felelősségű Társaság v.a.

A vál|alkozás címe: 1082 Budapest Futó utca 47-53. Vll.em.

V égelszám olás i i d ős zako t |ezár ő éve s b eszá m ol ó
2015.04.01 . 20Ĺ6.03.3Ĺ

az éves beszámolót könywizsgáló nem ellenőrizte

( "iĺ,

Kelt; Budapest, 2076.04.26 P. H.



Statisztikai számjel: 74483s32-4720-113-01

Cégseg zékszám : 0 1.09-905849

A beszámolót könywizsgá|ó nem el|enőrizte
Corvin Sétány Hasznosĺtó és Üzemeltetô Korláto|t Fe|elősségű Társaság v.a.

"A" MÉRIEG Eszktizök (aktĺvák)

adatok EFt-ban

a b c d e

I Ą. Befektetett eszktiztik 0

2 t. IMMATERTAHS IAVAK 0 0

3 Alapítas -átszervezés aktiváIt értéke 0 0

+ Kísér|eti fejlesztés aktivált értéke 0 0

5 Varyoni értékű jogok 0 0

6 Szellemi termékek 0 0

Uzleti vagl cégérték 0 0 0

I Immateriális javakra adott előlegek 0 0

9 lmmateriá|is javak éľtékhelyesbítése 0 0

10 II. TÁRGY| EszKoZoK 0 0

17 lngatlanok és a kapcsolódó vagroni értékű jogok 0 0

I Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0

L3 Eryéb berendezéset felszereléset járművek 0

7Ą TenyészálIatok 0

15 Beruházások, felúj ítások 0

7É Beruházásokra adott előlegek c

17 Tárryi eszközĺik értékhe|yesbítése c

18 I II, BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK c

79 Taľtós részesedés kapcsolt vállaIkozásban c (

20 ľartósan adott kölcstin kapcsolt válla|kozásban 0 c

27 ľartós je|entős tu|ajdonosi részesedés 0 c

22 ľaľtósan adott köIcsön jelentős tulajdonĺ részesedési
riszonyban álló vállalkozásban

0 c

2i Es/éb tartós részesedés 0 0 c

24 ľaľtósan adott kĺilcs<in eryéb részesedési viszonyban álló
ĺállalkozásban

0 0 0

2! Eryéb tartósan adott ktilcsön 0 0

2( Tartós hĺtelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

27 Befektetett pénzüryi eszköztik értékhelyesbítése 0 0

2E Befektetett pénzügyi eszktizök értékelési ktiltinbtizete 0

íł íĄ

"''_-) 
) .'_

Tatáľ Tibor
vá||aIkozás vezetője
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Kelt: Budapest, 2076.04.26 P. H.



Statisztikai számie|: 74483532-4120.1 13-01

Cégjeryzékszám: 01.09.905849

A beszámolót könywizsgáló nem ellenőrizte
Coľvin Sétány Hasznosĺtó és Üzemeltető Korláto|t Fe|etősségĺi Táľsaság v.a.

"Á" MÉRLEG Eszközök (akűvák)

adatok EFt-ban

a b c d e

29 3. Forgóeszközök 296 805 0 6 53!
30 KESZLETEK 0

31 Anyagok 0 0

32 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0

33 Növendék-, hĺzó- és e$léb állatok 0 0

34 Késztermékek 0 0

35 Aruk 0

3ć Készletekre adott előlegek 0

3? I. KoVETELÉsEK 16 911 0 544

38 Követelések áľuszállĺtásból és szolgáltatásból (vevők) 1602( 0 461

39 K<ivete|ések kapcsolt vállalkozással szemben

4A Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

47 Követelések eryéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

4i Váltók<ivetelések

Egyéb követelések 895 ti
44 Követelések értékelési kiĺlönbözete 0

4S Származékos ĺiryletek pozidv éľtékelésĺ különbözete 0

4( III. ERTEKPAPIROK 0

4i Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

4t lelentős tulajdoni részesedés 0

49 Eryéb részesedés

50 iaját részvények, saját üzletrészek

51 ioľgatási célú hitelviszonyt megtestesít6 éľtékpapÍrok

J/ Ertékpapírok értékelési különbözete

JJ lv. ]ENZESZKOZOK 279 89t 5 99S

51 Pénztár, csekkek 50Í 47i
J: Bankbetétek 279 347 5 52:

5( c. Akdv időbeli elhatárolások

JI Bevételek alĺív időbeli elhatároIása

5Í Költségek, ráfordítások akđv időbeli elhatárolása

5! Halasztott ráfoľdÍtások 0

Eszközök tisszesen 296873 6

rł r\r L\')"\
Tatár Tibor

a vá||alkozás vezetője

|/./

/o*i: -

Kelt: Budapest 2016.04.26 P. H.



statisztĺkai szám je|: 744a3532- 472o-t73-o7

Cégiegzékszám: 01 -09.9058ł9

A beszámolót ktinywizsgá|ó nem ellenőrizte
Coľvin Sétány Hasznosĺtó és Üzeme|tető Koľlátolt Felelósségĺi Társaság v.a'

"A" MÉRLEG Foľľások (passzĺvák)

adatok EFt-ban

a b c d e

67 D. ;aját tőke 6 45Ą 6 53ĺ
6t I. EGYZETT TOKE 3 000 3 00(

6! :bből: visszavásáľolt tulaidoni részesedés névéľtéken 0

6t II. EGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-J 0

6I III. ľoKETARTALEK 0

6( IV. EREDMENYTARTALEK 77 467 0 3 453

6i LEKOTOTT TARTALEK 0

6t ľI. SRTEKELESI TARTALEK 0

6l !rtékhelyesbÍtés értékelési tartaléka 0

7( ŕalós értékelés értéketési tártáléka 0

77 !/ll. ĄD0zoTT EREDMENY 7497! 0 8ć

E. ]éltartalékok

,: ]éltartalék a várható kötelezettségekre

]éltartalék a jövőbeni költségekre

]s/éb céltartalék

7( (ötelezettségek 290 IL
77 .IATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

7t Hátrasorolt kdtelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

79 Hátrasorolt kötelezettségek ielentős tulajdoni részesedési
viszonyban |évő vállalkozással szemben

0

8( Hátrasorolt kłitelezettségek egyéb részesedési üszonyban
lévő vállalkozással szemben

81 Hátrasořolt kötelezettségek eryéb gazdálkodóval szemben 0

ai il. TOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

8: Josszú leiáratľa kapott kölcsönök

a4 Atváltoztatňató és áwáltozó kötvénvek

85 Taľtozások köwénykibocsátásból

8( Beruházási és fejlesztési hitelek

It Egéb hosszú lejárahí hĺtelek

88 Tartós kötelezettségek kapcso|t vállalkozással szemben

89 Tarcós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő válla|kozással szemben

9( Tartós kötelezettségek eryéb részesedési viszonyban lévő
vállaIkozássa| szemben

97 Eryéb hosszú lejáratú kötelezettségek

G..-
Ä., /:-
Tatár Tibor

a vá||aIkozás vezetőjeKelt: Budapest 2076.04.26 P. H.



Statisztikai számjel: 14483532. 4Iz0-1 13-0 1

Cégjegyzékszám : 0 1.09.90 5849

A beszámolót ktinywizsgáló nem e|lenőrizte
Corvin Sétány HasznosĺtĺĎ és tizeme|tető Korlátolt Fele|ősségtl Társaságv.a.

"A" MÉRIEG Foľľások (passzívák)

adatok EFt-ban

a b c d e
92 III, ROVTD IEIAMTU KOTELEZETTSEGEK 290 775 0 0

93 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

94 ebből: az átvá|toztathatő és átlá|tozó köwények 0 0

95 Rłivid lejáratú hitelek 0 0

96 Vevőktől kapott előlegek 253 0

97 K.itelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítókJ Lt 0 0

98 Váltótartozások 0 0

99 Rövid lejáratú kłitelezettségek kapcsolt vá||alkozással 239 947

100 Rövid lejáľatú kötelezetségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

101 Rövid lejáratú kötelezettségek eryéb részesedési
viszonyban Iévő vállalkozással szemben

0

LO2 Eryéb rövid lejáratú kötelezettségek 49904 c

103 Kłitelezettségek éľtékelési ktilönbözete C 0

104 Származékos ügdetek negatív értékelési különbözete c 0

105 G. Passzív időbeli elhatárolások 244 0 0

10ć Bevételek passzív időbeIi elhatárolása ( 0 0

707 Költséget ľáfoľdítások passzív időbeli elhatárolása 24Ą 0

108 Halasztott bevételek 0 0

109 Források összesen 296813 6 539

a\ I ) r--/^
Tatár Tibor

a vá|lalkozás vezetőjeKelt: Budapest, 2OL6.0 4.26 P. H.
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Statisztikai szám je|z 744B3532.4120.LĹ3.07

Cégiegzékszám: 01-09-905849

A beszámolót könywizsgá|ó nem ellenőrizte
Coľvin Sétány Hasznosító és t.izemeltető Koľ|áto|t Fele|ősségĺĺ Társaság v.a.

"A" EREDMÉNYIíMUTATÁS
(összktiltség eljárássa|J adatok EFt-ban

a b c d e

1 01. Belföldi éľtékesítés nettó árbevétele 30 89( 0 L77
02. Exportértékesítés nettó áľbevétele 0

I Eľtékesítés nettó árbevétele [01+02) 30 89C 0 777

03. Saját termelésű készletek állományváltozása t 0

04. Saját előá|lÍtású eszközök aktivált értéke 0

II. Aktiviá|t saiát teljesítmények értéke (t03+04] 0

III. Egyéb bevételek 9 672 Ĺ91
lbből; visszaÍrt értékvesztés

05. Anyagköltség 32

Ĺ 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 16C 73

11 07. Eryéb szolgá|tatások értéke 7É 357
T2 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0

13 09. Eladott (közvetített] szolgiĺItatások értéke T2 L23 0

L4 IV. Anyagjellegű ľáfordÍtások (05 +06+07+08+09) 1239L 437

15 10. Béľköltség 0 0

76 77 Személyi jellegű eryéb kifizetések 0 0

17 72. Bérjárulékok 0 0

18 {. Szemé|yi jellegű ráfordítások (70 +71+72) 0 0

T9 r/1. Ertékcstikkenési leírás L73 c

20 wt. Eryéb ráfordítások 1,1,739 0 2!
27 gbből: értékvesztés 0

22 A. uzEMr (uzLETr) TEVEKENySEc EREDMENYE (rtrr+rrr-rv- 16259 0 -10c

ĺlĺ J ,}..b
Tatár Tibor

a vá||aIkozás vezetője
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Kelt: Budapest 2076.04.26 P. H.
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Statisztikai szám je|: L4483532-4120-113-01

Cé$egyzékzám: 01-09-905849

A beszámolót könywizsgáló nem ellenórizte
coľvin Sétány Hasznosító és tizemeltető Korláto|t Fetelősségű Táľsaság v.a.

"A" EREDMÉNYK|MUTATIĺS (összkölLség
eljárással) adatok EFt-ban

a b c d e

23 13. Kapott fiáróJ osztalék és részesedés

24 :bbő|: kapcsolt vá|lalkozástól kapott

2! !4. Részesedésekből származó bevételet árfolyamnyeľeségek

2( :bből: kapcsoltvállalkozástól kapott

2i 15. Befektetett pénzüryi eszközökből (értékpapíľokbó|, kölcsonökbő|J
származó bevételet árfolyamnyereségek

2t :bből: kapcsolt válla|kozástól kapott

29 16. Eryéb kapott fiáróJ kamatok és kamatjellegű bevételek 1

3( :bből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31 L7. Pénzüg5li műveIetek egyéb bevételei LBi
32 :bből: értékelési ktilönbozet

3: i/lll. Pénzügyi mriveletek bevételei (13+14+15+16+17J 189

34 18. Részesedésekbő| származó r áfoľdítások, árfolyamveszteségek

?r :bből: kapcsolt válIalkozásnak adott 0

3t L9. Befektetett pénzügyi eszközokből (értékpapÍrokbó|, kö|csönokbő|]
származó r áfordítások, árfolyamvesztesé gek

0

37 :bből: kapcsolt vál|alkozásnak adott 0

3t 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatje||egű ráfordítások 0

39 :bb6l: kapcsolt vá||a|kozásnak adott 0

4C 27. Részesedések értékpapÍrot bankbetétek értékvesztése 0

41 22. ?énztiryi műveletek eryéb ráfordításai 34t
42 :bből: értékelési ktilönbözet

43 ĺx. Pénzüryi műveletek ráfordÍtásai (18+79 t20 +2L) 34Í
41 B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IXJ -34t 18(

4l c. ADozAs ELoTTI EREDMENY (żAżBJ 15 919 8(

4( x. Adófi zetési kĺitelezettség 1 004

D aDozoTT EREDMENY (tE-XU) 14971 8(

(?.
hl t,'-

Tatár Tibor
a vál|a|kozás vezetője

^ ',d:c-', ...

l) ĺ ,:,..
x7

Kelu Budapest, 2016.04.26 P. H.
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Statisztikai számiel

Cégtregyzékszám

A vállalkozás megnevezése: Coľvin Sétany Hasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségÍĺ
Társaság v.a.

Avál|a|kozás címe: 1082 Budapest, Futó utca47-53. VII. emelet

KIEGESZITO MELLEKLET

végelszámolási időszakot |eztlrő éves beszám o|őhoz

az éves beszámolót könywizsgáló nem e||enőńne

201s. 04. 01. - 2016. 03. 3 1.

Keltezés: Budapest, 2016. ápri|is f6.
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

201_5.04.01. - 20r_6.03.31.

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás ismertetése

Név: Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Tĺársaság v.a.

Adószáma: I4483532-2-4f
Székhelye: 1082 Budapest, Futó ll.47-53. VII. emelet
Cégsegyzékszáma: 01-09-905849

A Corvin Sétány Kft-t 2008. szeptember 4-én a|apitották. A Főváľosi Bíľóság, mint Cégbírőság a
társaságot 2008. október l-jei dátummal jegyeďe be. A társaság tulajdonosa 2008. szeptember 4-e őta
50,I %o-ban Budapest Józsefuárosi onkormányzat (szé|ďlelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és

49,9%o-ban a Futuľeal Delta Ingat|aĺforga|mazó Korlátolt FelelősségÍĺ Társaság (székhelye: 1082

Budapest Futó u. 47-53. VII. em.).

A társaság törzstőkéje: 3.000 e Ft
A kft f0l4.09.09-én rendezte a koľábbi évek negatív saját tőkéjét. A tőke- és eľedménytaľtalék
felhasználása mellett a jegsĺzetttőke felemelték, majd csökkentették 3.000 Ft-ra.
A cégvezetés és a tulajdonosok 2014 szeptembeľi đöntése szerint f015. źryri|is l-gyel a Társaság
végelszámolással kezdeményezi a megszunését. A Tátrsasźryná| a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-
budapesti Adőigazgatósága Végelszámolási osztáůya 2015' október f9-tó| 2015. december Żf-ig
végelszámo|ási zźlrő ellenőrzést folýatott le. A Kft 2016'mźtrcils 3l-én befejezte avége|számo|ását.

A táľsaság az a|ábbi tevékenységeket folytad a:

4|20,08 Lakó- és nem lakó épület építése_Főtevékenység
251 l'08 Fémszerkezet gyártása
2512' 08 Fém épiilete|em gyártása
41 1 0'08 Epületépítési projekt szervezése
4fÍI,08 Ut' autópálya építése
4fI2,08 Vasút építése
4fI3,08 Híd, alagút építése
4ffl,08 Folyadék szá||ítźsźlra szolgáló közmű építése
4f2f, 08 Elektromos, híradás-technikai célú kĺjzmíĺ építése
4299,08 Egyéb máshova nem sorolt építés
4311,08 Bontás
43 72, 08 Építési tertilet előkészítése
43fI, 08 Villanyszerelés
43 f2, 0 8 Y íz-, gáz-, fiĺtés-, légkondicionáló-szerelés
4329, 08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332, 08 Épületasztalos-szerkezet szeľelése
4333, 08 Padló-, falburkolás
4334, 08 Festés, üvegezés
4339,08 Egyéb befejező építés máshova nem soľolt
43 9 I, 0 8 Tetőfedés, tetószerkezet-ép ítés
4399,08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
4613, 08 Fa-, építési any aE ügynöki nagykereskedelme
4 67 3, 0 8 F a-, építo any ag-, szaniteráru-nagykere ske delem
5210'08 Raktározás' tárolás
58 19'08 Egyéb kiadói tevékenység
63 1 1' 0 8 Adatfeldolgozás, web-hoszting szo|gá|tatás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
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6820'08 Saját tulajdonú, béľelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683 l '08 Ingatlanügynoki tevékenység
6832, 08 Ingatlankezelés
6920, 08 Számviteli, konywizsgálói, adószakéľtői tevékenység
70i0'08 lJzletvezetés
1 \ff, 08 ÜzIetviteli' egy éb v ezetési tanácsadás
71 1 1'08 Epitészmérnöki tevékenység
7 II2, 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7 I20, 08 Műszaki vizsgźiat, elemzés
1312,08 Médiareklám
1 820, 08 Munkaerőkölcsonzés
8299,08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő uzleti szo|gá|tatás
8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A táľsaság végelszámolója, aki önállóan jogosult a cégtregyzésre:

Tatar Tiboľ
2040 Budaörs, osziľózs a utca 19.

A Tĺáľsaság könyvvizsgálatľa nem kötelezett.

A Társaságnak más vá||a|kozźsban nincs uz|etrésze.

A Taľsaság végelszámo|ást|ezárő tizleti éve 2015. áprilris 1. napjátó|f0I6. máľcius 31. napjáig tart. Äz
éves beszámoló fordulónapjatárgyév március 31-e. A mér|egkészítés napja tárgyévet követő év április
f6.

A pénzügyi ĺyi|vántartásokért felelős, az éves beszámolót összeállította:
Név: Balázsik Zsolt
Cim:2040 Buđaörs, Fényes u. 1.

Regisztráció s szám: I 65 59 I

Az igyvezető tevékenységéértjárandóságot nem vesz fel. A Tĺáľsaság az llgyvezetőnek sem kölcsönt,
sem előleget nem folyósított, nevĺikben garanciátnem vállalt.

A Társaságnak nincsenek a környezet védelmét kĺjzvetleniil szolgálő tárgyi eszközei, veszélyes
hulladékot, környezetre káros anyagot nem bocsát ki és nem birtokol.

A taľsaságnak atétrgyévben nem volt alkalmazottja.

2. A számviteli politika

1. Aze|számo|ás a|apja

A társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könywitel szabźiyai szeľint vezeti
konyveit.

A Tarsaság ,,A'' típusú mérleget készít az ún. mérlegszerií elrendezéssel.
A Tarsaság összköltség eljárással az,,'A,, típusú szerinti eľedmény-kimutatást készit.

Az éves beszámoló adatai- amegegyzett kivételektől eltekintve- e Ft-ban értendők.

A beszámolőbanközzétett összehasonlítható adatok a20I5. üzleti évre vonatkoznak. C€-
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2. A számviteli politika főbb elemei

A Trársaság koltségeit a Szvt-ben e|őírttarta|omma| az 5 - ..Koltség nemek'' számIaosńźtlyban számolja
el. A Számviteli Politika készítésének idopontjában a Társaság másodlagos kĺĺltségelszámolást nem
végez, azonban a számítőgépes könyvelési rendszer lehetőséget ad különböző szempontok szerinti
gyíĺjtésre. A jelenlegi költség elszámolási ľendszer egyben meghatźrozta a vá|asztott eredmény.
kimutatás formźĄźń és tartalmát'

Számviteli elszámolás szempontjábóI jelentős osszegűnek minőstil aZ egy évben fe|tźlrt hiba, ha a hiba
feltaľásának évében, a külonböző ellenőrzések során, egy adott iizleti évet éľintően (évenként kĹilön-
kĹilön) fe|tárt hibák és hibahatások - eredméný, saját tőkét növelő-csökkentő - éľtékének egyĺittes
(előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatáľt.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az e||enőrzések során -
ugyanazon évet érintően _ megállapított hibák, hibahatások eredméný, saját tőkét növelő-csökkentő
énékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja az e||enórzöÍtiz|eti év mérlegfőĺisszegének
2 száza|ékát' illetve ha a mérlegfóĺĺsszeg 2 szźza|éka nem haladja meg az 1 millió foľintot, a|<kor az I
millió forintot.

Nem jelentős hiba: Ha a hiba feltaľásának évében, a különbĺjző ellenőrzések során, ery adott üzleti évet
érintően (évenként külcjn-külön) fe|tárt hibák és hibahatások _ eredméný, sajźú. tőkét növelő-csökkentő
_ éľtékének egytittes (előjeltől fuggetlen) összege nem haladja meg a jelentős osszegÍĺ hiba érté|&ataú!t.

A Trársaság nem él az érték'he|yesbítés lehetőségével sem a vagyoni éľtékű jogoknál, sem a szellemi
teľmékeknél.

3. Étékelési politika

A Taľsaság a folýonosság elvén alapuló éľtékelési gyakorlatot folytat. Az értéke|és során figyelembe
kell venni minden olyan értékvesztést' amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, és az adott évre
vonatkozik.

A külföldi pénzeszkozben felmerĺilő ügyletek az igy|et nĄtn érvényes MNB árfolyamán kerülnek
elszámolásra. A pénzngyi teljesítés és az tigylet felmerülésének időpontjábaĺl érvényes árfolyam
külonbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban kerül kimutatásra.

Atárgyi eszközök beszerzési, valamint a beszerzéssel kapcsolatban felmerült költségei affa az időszakľa
osztódnak fel, amikor azt a Társastry előre|túhatőan haszná|ni foga. Az éľtékcsokkenés elszámolásának
módszere lineáris, az aktivá|äs napjától, időarányosan kerüI elszámolásra

3.1 Immateriálisjavak

A Társaság a Szvt. előírásainak megfelelően, az immateriális javak és vagyoni éľtékiĺ jogok haszná|ati
idejét és aleirásra vonatkozó törvényi szabá|yozást figyelembe véve alakította ki a leírási módszeľt és a
leírási időt.
Az immateriális j avak a v árhatő élettaľtam a|apj án keri'ilnek elszámo lásra.

Eľtékcsökkenési kulcsok:

Vagyoni értékű jogok: 70,00Á

Szellemi termékek: 33,0%0

IJzletivagy cégérték: f0,0yo
Epületek (Taľsasági adótorvény szerint) f,\yo
Bérelt Idegen ingatlan 6,00/0
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Saját ingatlaĺ báľbeadása
MÍĺszaki berendezések, gépek
Egyéb berendezések, felszerelések
Számítástechnikai eszkozok

5,Iyio
r4,syo
14,5%o

33,Iyo

Az egyedileg i00 e Ft beszerzési érték a|attitźrgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszeriĺ haszná|atba
vételekor egy összegben terv szerinti értékcsokkenésként elszámolja. A 200 e Ft beszerzési éľték alatti
tźrgyi eszközök beszerzési éľtéke a hasznźiatbavétel évében és az aď. követő adóévben egyenlő
részletekben kertil levonásra.

3.2 Befektet ett pénzĺjgyi eszkĺjzök

A befektetett eszközöket a nyi|vźntartásba vételkoľ beszerzési költségen értékeljük, amely abeszerzési
fuat és/vagy az e|őá||ítási költséget foglalja magttban. A befektetett, (vagy forgóeszközök között
nyilvántartásba vett) karnatozó éľtékpapírok beszerzési áĺa és mérlegéľtéke a vételárban levő,
időarányos kamat összegét nem tarta|mazza.

3.3 Készletek

A készletek éľtékelésekor a könyv szerinti éľték megegyezik a bekerülési értékkel csökkentve az
elszámolt értékvesztéssel'

3.4 Kovetelések

A követeléseket a méľlegben szerződés szerinti teljesítéskori forintértéken kell aktiválni (bekeľülési
érték).

A követeléseket a bekerülés napjára, illetve a szerzódés szerinti teljesítés napjfua vonatkozó Magyar
Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaáĺfo|yarnon átszámított forintértéken kell a könywiteli
nyl|váĺtartásba felvenni és könyv szeľinti éľtéken kell kimutatni. A követeléseket uz|eti év végén az
iz|eti év méľlegfoľduló napjfua Magyar Nemzeti Bank źůta| közzétett, hivatalos vonatkozó
devizaźrfo|yamon túszźlmított forintértéken kell a mérlegben kimutatni'

A szállítónak forintban adott előleget a ténylegesen befolyt osszegben, a devizában adott előleget a
Magyar Nemzeti Bank által kozzétett, hivatalos devizaárfo|yamon forintraźńszámítottösszegben kell a
mérlegben kimutatni a szerzódés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az e|ő|eg visszautalásáig'
illetve más módon töľténő elszámolásáig.

A forintban adott kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a töľlesztésekkel csökkentett cisszegben, a
đevizálban adott kölcsönt a ténylegesen folyósított deviza, illetve a törlesztésekkel csökkentett deviza a
Magyar Nemzeti Bank által kozzétett, hivatalos devizaárfolyam szerint forintra éúszttmitott összegében
kell a mérlegben kimutatni.

A kovetelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők;, a szolgá|tatás teljesítésébő| származő,
általános forgalmi adót is tartalmaző

a) forintban teljesítendő kovetelést az elismeĺt, száĺn|ázott cisszegben,

b) devizában teljesítendő követelést az elismert, szám|tzotÍ' devizaosszegnek a Magyar Nemzeti
Bank által közzéteIt., hivatalos devizaárfo|yamon forintra átszźmított összegében kell a méľlegben
kimutatni. A vevő, az adős minősítése a|Ąán az llz|eti év méľlegfordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés időpontj áig pénzngyileg nem rendezett követelésnél (ideérľve a hite|irtézetekkel,
pénzĺjgyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott cisszegeket'
továbbä a bevételek aktív időbeli elhatáľolása között lévő követelésjellegű tételeket is) étékvesztést kell
elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre á'||ő információk a|apján - a kĺivetelés könyv
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szerinti éľtéke és a követelés várhatóan megtértilő összege közotti - veszteségjellegií - külĺjnbözet
ĺisszegében, haez a külonbözet taľtósnak mutatkozik és jelentős osszegű.
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3.5 Eľtékpapírok

A rovidlejĺáľatu értékpapírok nyilvántarLasba vétele bekertilési értéken történik, azonban a
nyi|váĺtartásba vett kamatozó éľtékpapíľok beszerzési ára és méľlegértéke avéte|árban levő, időarányos
kamat ö s sze gét nem tartalmazza.

3.6 Aktív időbeli elhatárolások

A követelés jellegrĺ aktív időbeli elhatárolásokat is, az iz|eti év mérlegforduló napjára vonatkoző
devizaáľfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

3.7 Sajáttóke

A saját tőkét könyv szeľinti értéken kell kimutatni. A mérlegben - a saját tőke elemei közott - ki'ilon
tételben negatív előjellel kell szerepeltetni a jegyzett, de még be nem ťrzetett tőke étékét.

3.8 Céltartalékok és kotelezettségek

A céltaľtalékot' a kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés ĺapjźtra
vonatkozó devizaárfoĺyamon atszílmított foľintértéken kell a könywiteli nyilvántartásba felvenni és
könyv szerinti éľtéken kell kimutatni. A céltaľtalékokat és kötelezettségeket üzleti év végén aziz|eti év
mérlegfordu|őnapjára Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos vonatkozó devizaárfolyamon
túszélmított forintéľtéken kell a mérlegben kimutatni.

A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt osszegben, a devizźtban kapott előleget a
Magyar Nemzeti Bank által kozzétett, hivatalos devizaárfo|yamon forintra źúsztlmítotĹösszegben kell a
mérlegben kimutatni a szerzőďés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az e|ó|eg visszautalásáig,
illetve más módon történő elszámolásáis'

A forintban felvett hitelt, kolcstlnt u" tenylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett
osszegben, a devizában felvett hitelt, kolcsönt a ténylegesen folyósított deviza, illetve a törlesztésekkel
cscikkentett deviza a Magyar Nemzeti Bank által kozzétett, hivatalos devizaźłĺfo|yam szerint forintra
źÍszámitott összegében kell a mérlegben kimutatni.

Az áruszźú|itásból, a szo|gá|tatás teljesítésébo| szźtrmaző' általános forgalmi adót is tarta|maző
a) forntbanteljesítendő kötelezettségetaz elismeľt, számlázotĹösszegben,
b) devizában teljesítendő kötelezettsé get az elismert, szám|ázott. devizaösszegnek a Magyar Nemzeti

Bank által kozzétett, hivatalos devizaárfo|yamon forintra túszämitott összegében kell a mérlegben
kimutatni.

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettség jellegiĺ passzív időbeli elhataľolásokat is' azllzleti év mérlegfordulónapjáravonatkoző
devizatrfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

3.10 Árbevétel

Az éľtékesítés nettó arbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámo|ásra, és nem tarta|mazza az
általános forgalmi adót.
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3.11 Társasźęi adő

A tarsasági adő a tźtrgyévben érvényes adó jogszabályok alapjan kęriJ| az eľedmény kimutatásban
elszámolásra.

3.I2Egyéb

Mérlegforduló nap után nem tortént olyan esemény, mely jelentősen befolyásolná az eredmény és a
j ovedelmi helyzet alakulását.

Azuzlleti év során a Tĺársaság nem folýatott kapcsolt felekkel lényeges és nem szokásos tigyleteket'

A Tĺársaság nem kcjtĺjtt nem szokványos pénzügyi tranzakciőkat (hatáľidős, opciós ügyletek, swap
tigyletek).
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II. A méľlegben szeľep|ő eszkőzőkezer forintban

i. Immateriális javak

A taľsaság immateľiális javakkal sem atáĺgyévben, sem atárgyévetmege|őző évben nem rendelkezett.

2.Tárgyi eszkozok

A tráľsaság könyveiben tárgyi eszközökként kisértékű eszközöket tartottnyilvan nulla éľtékkel a
tétrgyévben, és atálľgyévetmege|őzó évben is, amik atźtrgyév során selejtezésre kertiltek.

3. Befektetett pénzĹig.yi eszközök

A tarsaság befektetett pénzngyi eszközökkel Sem a tárgyévben, sem a táĺgyévet megelőző évben nem
rendelkezett.

4. Készletek

A táľsaság készletekkel sem a tárgyében, sem atárgyévetmege|ózo évben nem rendelkezett.

5. Követelések

Követelések
adatok eFt-ban

2075.03.31 2016.03.31

Vevői követelések 21 73( ozL

Vevő követelések éľtékveszése és arnak visszaírása -5 7r( -15:

Követelések áruszóllításból és szolęóltatósból fuevők) t6 02( 465

SzíllÍtói tulfizetések 82t

Vevői előlesek áfa köv

Iĺľrovációs iárulék ktjvetelés 2',

Esyéb adóieileeű követelés

Áfa követelés 4l

Đęyéb kt)vetelések 89i 7:

tsszesen t6 9t: 5+

6. Eľtékpapírok

A társaság értékpapíľokkal sem atárgyévben, sem a tárgyévetmege|őző évben nem rendelkezett.

7.Pénzeszközök

Pénzeszközök
adatok eFt-ban

2015.03.31 2016.03.31

?énztár )u! 47t

HUF pénďorgakni s zmúa eryenle ge 275 583 r s3t

EUR pénzforgalĺni sámla eryenlege 3 798 3 991

Bankbetétek 279 381 5 52:

Osszesen 279 89C 5 99:

A pénzeszközcik lehetnek foľintban, deviztlban és valutában, de a konyvekben az MNB adott napi
kozépárfoly amán tńszámított Ft értéken szeľepelnek.
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
2015.04.01. - 2016.03.31_.

8. Aktív időbeli elhatárolások

AktÍv időbe Ii e |határo |ás ok
adatok eFt-ban

20ĺ5.03.31 2016.03.31

Corvin SéŁány domain

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Összcscn

Aktív időbeli elhatárolásokkal atttrsaság sem atźLtgyévben, sem amege|őző évben nem rendelkezett.

III. A méľlegben szeľeplő foľrások éľtékelése ezeľ foľintban

9. Saját tőke

Az e|őző évi Mérleg szerinti eredmény átvezetésre keri'ilt az Eredménýartalékba.
A taľsaság 20i5. április l-én a végelszámolási eljáľást megindítottą és20I6.mttrcius 3l-én |ezáĺjaazt.

10. Céltartalékok

A táľsaság sem a tĺáľgyévben, sem atátrgsĺévet mege|őző évben nem képzett céltaľtalékot.

í-} .-
l ĺl,-,ż, 
^l 

|,
t'. '.''.ŕ tq

:1. 2- /

Saiát tőke
adatok eFt-ban

Nyitó érték Növekedések Csölkenések Záĺó érték

Jes/zett tőke 3 00( 3 00(

Jegzstt, de be nem flzetett tőke (

Iőketartalék

Eredménytaľtalék -rr 46r 14 9t: J 4f:

Lekötött tarta|ék

Ertékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény L4 9I: 8( 14 9ts 8(

tsszesen 6 45t 15 001 L4 915 6 535

10



!' ř..r'

Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
201.5.04.01.. - 20t6.O3.31.

l 1. Kcjtelezettségek

A társaság hosszú |ejáratű kötelezettségekkel sem a tfugyidőszakban' sem atárgyévetmege|oző évben
nem rendelkezett.

Rłivid leiáratú kłite leze tts é ge k adatok ęFt-ban

2015.03.31 2016.03.31

Vevői előleq Zupp Group Kft-vęl gzemben 70"

Vevői előIeg Fitness Vision Kft-vel szemben 4(

Vev őktől k ap ott előle se k 25:

Rövid leiáratu szallÍtói kötelezęttséeęk l1

Kötelezettségek óruszdllítĺźsból és szolgáltatásb ól (szállítók) ll
Vevői tulfzetésęk a Corvin Vision Kft-vel szembęn t7t

Rövid leiáratu kötelezettsés a Józsefoárosi Or.kormáĺvzattal szemben 44 68(

Rövid leiáratu kötelezettsés a Futuľeal Dełta Kft-vel szemben 195 08!

Köte leZe ttsé Pe k k apc s o lt v állalk ozás sal sze mbe n 239 94',,

Vevői tu|Íizetésekből eredő rövid leiáratu kötelezettsések 223(

Innovációs iánĺék összese 7:

Ioaľűzęsi adó 18!

Afa kötelezettsée 46 49:

Társasási adó kötelęzettsés 9t:
Eęvéb rovid lei áratú ki)te lezettsések 49 904

Összesen 290 175

A rcjvid lejráľatu kotelezettségek csökkenése legnagyobb mértékben a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni
kotelezettségek kiegyenlítésének tudható be.

12. Passziv időbeli elhatárolások

Pas szĺv időbeli elhatáľolás ok

adatok eFt-ban

2015.03.31 2016.03.3

Könywizsgálati df l7t

Budapesti Elektromos Művek Nyľt.

TakarÍtás

Bankkdhség jóváírás -(

Ktinwelési díi l5t

Költsé gek, rĺźfoľdítás ok időb eli elhatáľolása 244

Összesen 24Ą

//
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

201s.04.01,. - 201_6.03.3 1.

W. Az eľedménvkimutatás részletezése ezer foľintban

1. Értékesítés nettó arbevétele

ErÍékesílés ne ltó árbevétele
adatok eFt-ban

2015 201(

KÜzteľli]e|'ftjc|alási t]ĺiak bcvélclc C 171

Coľvin Sétány I. ütem Nagłtemplom utca e|rnaradt munkák miatti áľbevétel

elhatárolás feloldása
18 761

Sétánv tervek tov ěhbszÄrn]źzÁsa t2 123

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 30 89C t7l
Osszesen 30 89C 17r

A társaságnál sem atźlrgyévben' sem atźrgyévet megeloző évben nem töľtént expoľtértékesítés.

2. Eryéb bevételek

3. Anyagiellegrĺ ľáfordítások

Eeyéb bevételek
adatok eFt-ban

2015 20t(

EIőzi5 éveket érintő eryéb bevétel (téves elhatarolás feloldrĺsa) c l5(

Kötelezettség źttnsházÁsa miatti bev. Il1. tulfzetés elengedése miatti bev. c 4I

Kerelúésből szfumazó bevétęl I 503

Osszesen 8 503 191

Anyagielle gű ľáfoľdítás ok
adatok eFt-ban

20t: 201(

Aram Jf

Egyéb anyagköltség

Ąnyagkoltség 3t

Könyvelési d{ l5(

C é gatapltáshoz módos ft áshoz kapcs köłts é g

Tagsági df I

IT szolsáhatás ')/

Eryéb igenybe vett szotgá|taÍźts köhségei

t gényb e v e tt s z olg áltatás o k érté ke 16( I:

Hatósági d'1 3(

BankköItség 4(

Il]eték 34t

Egyéb s:olgáltaĺások értéke 7( 35',,

Elądott (k om e tített) s z o lgáltatás o k érté k e t2 123

osszesęn t2391 45t

|ĺ^
hĺ |;-n/^ě_o
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Eeyéb nĺfoľdítások
ađatok eFt-ban

20r: 201(

Kerekftések I

Szal|Ítóknak flzetett késedehni kamat I

Bírság' önellenőrzési pótlét önkormányzati késedehni kamat

Ioariĺzési adó 37:

Innovációs iárLilék 5(

E|őzló éveket érintő ráfordÍtások (vízdíi) 2(

Apportalt termék seleitezese l1 30t

Osszesen 17 73t 2:

(th

Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
201,5.O4.0L - 2016.03.31.

4. Eg.véb ráfordítások

5. Pénzügvi műveletek bevételei

6. Pénzütyi műveletek ráfordításai

7. RendkívüIi bevételek

8. Méľleg szerinti eredmény

n.I I ) I^.tA' /.-
0Ý
./ -r-

-l

,ĺ/.

'i,/-

Pénzügyi műve|etek bevéteIei
adatok eFt-ban

20r: 201(

Bankkamat I

Egyéb kapott (iáró) karľlatok és kamatiellesíĺ bevételek I

Fordulónapi ne m r ea|szźl|t árfoýamnyere s é g 18t

Prea|uźlh áľfoýamnyere s é g

P énzii gyi rľríĺv e le te k e gy é b b ev é te lei 18t

Osszesen l8!

Pénziigyi mĺĺveletek ľáfordítrás ai
adatok eFt-ban

201: 201(

Plealiz Ąft árfolyamve s zÍe sé g I4:

Fordu|ónapi nem r ea|izÁft arfolyamveszteség 201

P é nzü gyi rníív e lete k e gyé b r áfordĺtós ai 34(

tsszesen 34(

Rendkíviili bevéteIek
adatok eFt-ban

201: 201(

Bilboa Kft eleneedett kötelezettsés | 16t

Osszesen I r6s

Mé rle g szeľinti e ľe dmé ny
adatok e Ft-ban

2015 20r(

Osszesen 14 915 8(

13



Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
201,5.04.o1,. - 201,6.03.3L.

9. Táľsasási adó

Társasági adó
adatok eFt-ban

2014.
önrevízió

2015 fot(

Adózás előtti eredmény -29s9 7 41( 8(

Az e|őző évek elhatrárolt veszteségéből (negatív adóďapjából) az adóévbeĺl.eírt
összeg

818 9 2r9

Az előző évek elhauźrolt veszteségéből továbbvitt összeg 74 653 65 434 65 434

Az adótorvény szerint ťrryelembe vett értékcsökkenési leíras 700 173

A követelésre az ađóévben visszaírt értékvesztés, akövetelés bekeriilési
értékéből a behaithatatlanná vá|t rész

3s6 285 4 08(

Tdlsasdgi adóal apot aökkentő tételek 1874 9 677 4 08(

A számviteli törvény szerint az adóévben terv szeńnti és terven felüIi
értékcsökkenési leírasként elszámolt összes

700 11 48C

Követelésre elszáĺnolt értékvesztés összege 44r5 L

Eryéb 537 I

Adóellenőrzés, önellenőrzés s orán megíllap ított, adóévi költs égfuént'

ráfordítasként elszámolt összeg illetve árbevétel, bevétel, aktivált saját
t eljes ítmény csokkentés eként els zámolt ös szeg

0 2l

Tĺźrcasĺźgi adóal apot növel ő tételek 5652 11 48C zl

Társasági adrĺalap 819 9 279 -3 973

Táľsasági adófi zetésĺ kłitelezettség 82 922

Elvárt iiivedelem alapia
adatok eFt-ban

2014.

onrevlzlo
2015 f0t6

Etékesftés nettó árbevétele 46525 30 89C 171

Esyéb bevételek 8599 I 191

P énzüsyi műveletek bevételei 358 6 t8!

Rendkíviili bevételek c r 169

Eladott áruk beszerzesi értéke c tf 123

Eladott (k<izvetÍtett) szolgáltatások értéke f35

Elvárt iiivedelem alapia I 10: 39t ll
Társaság minimumadrí

ot?1 l)ĺ
14
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

20L5.04.0r. - 201-6.O3.3L.

V. Egyéb kiegészítő információk

1. Adóvizsgálat

A Táľsaságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Aďőigazgatősága Végelszámolási
osztálya 2015. auguszľus 13-i megbízólevéllel megkereste a végeĺszźłmolási tevékenység zárő
vizsgá|atának lefoýatása' és kiutalás előtti éłfarevíziő végett.
A vizsgtt|at 2015. december 2f-én záru|t |e, az errő| késztilt jegyzőkonyvet f0I6. január 4-én kaptuk
kézhez, amely megźi|apitja, hogy a Társaság valamennyi bevallását benyújtotta azadőhatősźłghoz.
A v izsgźůat me gá||apitźĺs nélktil záru|t.

1"5
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

20ts.04.01,. - f016.03.31..

vI. A pénziigyi, jövedelmi és vagyoni helyzetet bemutató mutatószámok

Jłivede|mezősé gi mutatrík

Mesnevezés Számítás 2015.03.31 2016.03.31

Arbevétel arányos szokásos
vállalkozísi eredménv

szokásos vźł|Jakozttsi eredmény / nettó árbevétel 2023% 202301

Arbevétel arányos tizleti eređmény i.izleti eredmény / nettó árbevétel 21,33%;o 21,3301

Saját tőke arányos szokásos

vá|]akozźtsi eredmény
szokásos vźĺ|]akozźlsi eredmény / saiát tőke 96,8lol 95,5501

Saját tőke arányos mérleg szerinti

eredménv
mérleg szerinti eredmény / saját tőke r00,6401 99,3301

Eszközar źny os jövede lem Üfeti eredmény / (befektetett esż<özcik + késżetek)

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés Szómítás 2015.03.31 20ĺ6.03.31

Saját tőke Saját tóke/ mérleg főosszeg 2,1701 100,00%

B efektetett e szközök fede zsÍts é ge Befektetett eszközok / saját tőke

Saját tőke - jegzetttőke artnya Saját tőke/ jery zrtt' tőke 215,1301 217,9701

Likviditást vizs gá|ó mutató számok

Megnevezés Számítás 2015.03.31 2016.03.31

Gyorsmutató PénzęszkijziiV röüd lejáratu köt. 96,480/<

Tźx|atiráta [Követelés+P énzeszközök+Eľtékpapŕok)/ róvid

teiáratu köt.
L02,3lol

Altalános ľkviditasi ráta
(Foľgóeszközók+aktív időbeli elhat.)/ (ľövid lej.

kot.+passzív időbeli elhat. )
r0222ot -3269550,000t

Idegen forrás aránya Kötelezettsé geW saját tőke 4495,1201

n
lĄ/1.

ł.- ;.. -
lí,.--t,
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

2015.04.01,. - 2016.03.3 L.

VII. Cash Flow kimutatás
adatok eFt-ban

Soľ-
szÁm

Atétel megnevezése 2014 2015

'a b c d

I. Szolĺásos tevékenység bő| srármazó péľĺz'e s.il<őz-vá|tozÁs

(Működési cash flow, 1-13. sorok) 241 628 -78 80ó

I AdőZ:s elotti eredménvt 7 4r7 86

f Elszźmolt arnortizáciő + 173 0
aJ Elszímolt értékvesztés és visszaíriís * 0 0

4 Céltartalék képzes és felhasmálrás ktiIönbozete + 0 0

5 BefekÍetett es ż<ö zok értéke s íté s ének ere dménve * 0 0

6 sza|Litő i köte l e zetts é s' YźÄto z á s a Ł -898 -44 692

7 Esvéb rövi d le i aratú köte le zetts é s' :ĺá].to ZÁs a l 48 2ss -50 335

8 Passáv idobeli elhatráľolasok valtozása + -23 f39 -244

9 Vevőko vete l és váIto zźs a + -I2 fIs 15 551

10 Fo r gó e s zko zök (ve vő követe l é s é s p éĺue s zkö z né 1 kĹil ) válto zÁs a + 18 733 820

11 Aktív időbeli elhataľolasok változasa + 204 3f4 I
I2 Fizetett, fizetendő adó (nyereség utan) - -922 0

I3 Fizetett. fizetendő osztďék. részesedés - 0 0

I4 P énzĺlo zsáss al nem i áľó ere dménvkimrrtatasban szerepl o ö s s ze g 0 0

il. B e fe kte t é s i tevé ke nys é g b ő| szár man p énzrsň<ő z-vál t o zĺs
íBefektetési cash fl ow. 14-16. sorok) 11,307 0

15 BefekÍetett esf<özök beszerzése - 0 0

I6 BefekÍetett esż<özök eladasa * II 307 0

LI Kaoott osztďék. részesedés t 0 0

m. P é nzügyi m űvel ete kb ől szÁr mazń pénzssň<ii z-v áł|to rás
(Finansźrozĺsi cash flow, 17 -27. soľok) 0 -195 089

i8 Részvénvkibocsátĺás. tőkebevonas bevétele * 0 0

T9
Kotvény, hite lvi Szonyt me gteste s íto értékpapír kibo cs átás anak
lroĺ;Áfpl o -ł- 0 0

f0 Hitel és kölcsön felvétele + 0 0

f1
Ho s szri |ej źr atr a nýjtott kö lcs önök és elhe lyezett bankbetétek

törlesztése. me ssZtjntetése. bevďtiása * 0 0

zz Véslesesen kaoott oérupszkoz ł 0 0

L3 Részvénybevonas. tőkekivonlás (tokeles n|litas) - 0 0

z4 Kotvény és hitelüszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0

z5 Hitel és kölcsön torlesztése. visszafi zetése - 0 -195 089

f6 Ho s szú lej aľatľa nyúj tott kö lcs önök és elhe lyezett bankbetétek- 0 0

f] Vé slesesen átadott oérupszkőz - 0

f8 Elengedett kölcsön követelés 0 0

f9
Alapítókkal s zembeni, i 11 etve e ryéb ho s szú lej aratri köte 1 e zetts é gek

váItozźsał 0 0

rv. P énzesň<özjjk vál tozís a (I+il+IIL so ro k) 252 935 -273 895

,./
a-. .ł:- ,ł
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strtisáikai számje|:
144835324120-113-01
cégjegyzékszám:
01-09-905849

Megnevezés

Varyoni értékű jogok

Tárryi eszközök

Készletek

Követe|ések
Vevő követelés: Bombay Express Kereskede|mi és SzolgáltatÓ Kft.
Vevő követelés: Narsil Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Vevő követelés: Softlanding Kft.
Áfa követelés
lnnovációs járulék követelés

Pénzeszkiizök
PéÍ|z1áÍ

Bankbetétek

Aktív időbe|i elhatáro|ások
Bevételek aktív időbeli elhatáľolása

EszKÖzÖK ÔsszpsrN

Saját tőke
Jeglzett tőlre

Eľedménytarta|ék
Lekötött tartďék
Mérleg szerinti eredmény

Cé|tartalékok

Hosszú |ejáratú köte|ezettségek

Rłivid |ej áľatú kłite|ezettségek

Passzív időbe|i e|határo|ás

FoRR/isoK ÖssZEsEN

Budapest, 2016. mfucius 3 l.

coRV|N SÉTÁNY KFT
VÉGELSáMoLÁsT LEZÁRT VAGYoNLELTÁR

20.ĺ6' március 31.

Vaglonérték
adatok e Ft-ban

0

0

0

544
469

0

0
48
27

5 995
472

5 523

0
0

6 539

6 s39
3 000
3 453

0

86

adatok Ft-ban

0

0

0

543394
468394

0
0

48 000
27 000

5 994 760
472245

5 522 5t5

0
0

6 538 154

6 s38 154
3 000 000
3 453 229

0

84 925

l30 59l névérték
24 384 névérték

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

6 539 6 538 1s4

Tatár Tibor
végelszámoló

,,},
(-/:.; _.'/ /').

O ti^^' b' ll,0'5 J-2
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Alulíľott Tatár Tĺboľ, mint a Coruin Sétány Hasznosítĺí és Üzemeltető Korlátolt
F'elelősségĺĺ Társaság ,,vége|számolás alatt'' (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII. emelet cégtregyzékszánla:01-09-905849, továbbiakban: a ,,Táľsaság'') végelszámolója a
ctv. 111 $ (1) bekezdés d) alpontja hivatkozĺíssal, a Taľsasríg végclszámolói időszakĺíról

kĺjelentem'

hogy a végelsziímolás időszaka a|att nem ttirtént bevételt eredményező valamint adókötęles
tevékenység, továbbá az alábbi bejelentett kĺjvetelés megfizetésre kerĹilt a következők szerint.

A Taľsaságlak a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben Áp,ł. és innovációs járulék
visszaigénylési kcivetelése ĺállt fenn, amelynek visszaigénylése megtĺiľtént'

A Társaság adóbevďlási és befizetési kötelezettségeinek eleget tett.

A Taĺsaság állóeszktjzzel és befektetett pétlztlgyi eszk<izcikkel nem rendelkezik. A Taľsaság
meglévő pénztigyi ęszkłj.zei kiadhatóak a tagok és a Futuręď Management Kft. részéte.

Budapest, 2016. május 20

Tatĺár Tibor
végelszĺĺmoló

tt",;,'- 
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PEST Budapest Főváros

Főpolgármesteri Hivata| | Adó Főosztá|y

Azonosíti:
2094842216

Budapest, V', Városház u.9-11' | 1364 Bp. Pf.269

BEVALLAS 2015-20
a he|yi ipariizési adóró| á||andó je||egű iparűzési tevékenység esetén

a2015, adóévben a Fővárosi Önkormányzat iIletékességi terü|etén fo|ytatott tevékenység utáni adóköte|ezettségrő|

ĺ. Beval|ás ie||eqe: Záĺi
il. BevalIott időszak: 2015.04.01 -tó| 2016.03'31 -io

Il|. Záró beva||ás esetén a benyújtásának oka: Vége|számo|ás

V. Az adóalany

1' Neve(cégneve):

4' Adószáma:

5. Székhe|ye, lakóhe|ye:

Leve|ezésicĺme:

6. Beval|ás kitö|tője:

,|082 Budapest Futó utca 47-53'7'em'

csIBI KATAL|N, csibi'kata|ĺn@freemai|.hu

||' VÁLLALKozóx ľerro ÁngevÉĺeLÉNEK K|szAMíTÁsA
2. A számviteli torvény szerinti nettó árbevéte| 170 594 Ft

0Ft3. A társasági adóró| és az osztalékadóró| szóló törvény szerinti jogdíjbevéte|

4' Egyéb szolgá|tatások értékenként, illetve egyéb ráfordĺtások között kimutatott jQ 0Ft
0Ft5. Egyéb ráfordĺtások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó

6. Fe|szo|gá|ási díj árbevéte|e 0Ft

vil.
1.

3.

4.

AZADl K|SZAMÍTÁSA oka: 1. Adóa|ap összege a|apján

170 594 FtHtv. szerinti . vá||a|kozási szintii . éves nettó árbevéte|

Az alu á||a|kozői te|jes itések é rtéke

Anyaqköltséq
___0 Ft

6 626 Ft

5.

6.

9.

10.

A|apkutatás, aĺkaImazott kutatás, kĺsérleti 0Ftközvet|en költsége --
Htv. szerinti . vá||a|kozási szintű . ĺ63 968 Ft

163 968 Fr

163 968 Fr

MentességekkeI korľigá|t Htv. szerinti . . adóaIap

A Fővárosi onkormányzat 9. sorban |évő adóa|ap megosztása szerĺnti . te|epü|ési

szintĺi adóalap 
-_11' Adómentes adia|ap

12' Az önkormányzati re

13. Adia|apra jutó iparű

16' Az adóévben megfif

17' |parűzésiadgfizęté1

(Htv. 39/C. $-a szerint)__ _ 163 968 Ft

0Ft
oFt

a Fővárosra jutó összege 0Ft
0Ft

eLí'-

{.,'ĺ;.-
!,"'

201ą0ĺ'0íAdó Fóosżly/2o Hatály6: ml9.0ĺ
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BEVALLAS
a tevékenység ét 2oL6. évben megszüntető, áta|aku|ássa| megszűnő

adőzők, a |iisađózó vá||a|kozások téte|es adóját vagy a kisvá||aTati adot
2016. éVben vagy a kisadózó vá||a|kozás téte|es adóját Vagy a kisvá|la|ati

adot Vagy az egyszerĹísített Vá|laĺkozói adót 2oL7 ' éVtő| Választó adózók részére

Benyújtandó az áIlami adó- és vámhatósághoz

vona|kód he|ye

H
I
V
A
T
A
L

L67L PostáÍa adáS dátuma

Beérkezés dátuma
EV ho nap

(A) | Áwevő Átvevő szervezet tóo;a |-Tl
áwevő a|áírása

2to

2lo

Adózó adószáma

A
z
o
N
o
s
í
T

ŝ
(B)

Adózó neve

székheIy/
fiókteIep

Futó

Corvin Sétány Kft v.a.

kozterü.
ĺet neve utca

Ügyintéző neve csibi Katalin te|efonszáma 3010160

Beva||ási időszak Táľsasági adóaIanyiság módosításának jelt'|ése
KérjĹik' je|ö|je' ha 2016. éVközben vagy 2077. 'ianuáI elsejétő|

- a kisadózó Vá||a|kozások téte|es adóját' | |

- Vagy a kisvála|ati adót, l I

- vagy 2077.ol'o!.-tő| az eva a|anyiságot Väasztotta.

Beval|ás tÍpusa M Beva||ás ĺajtaja p

[tďEEmm-
éV hó naptó|

Beva||ás je|lege|_I
(c) | rcitciltcitt |apok száma

2tot1t6ilot3il3t1

NY o1-01 o1-02 o1-03 oL-o4 o1-05 o1-06 o1-07 o2-o7. o2-o2 o3-01 03-02 04 o5-o1 o5-02 o6-01 06-02

I L 1 1,

07 RNYIL RNYIL.Ol RNY!L-02 RNYIL-03

Végelszámo|ás Vége|számoló á|ta|
meghatáÍozott befejezésének időpontja
(a Végeĺszámo|ást Iezáró beszámo|ó
mér|egfordu|ó napja)

2lol1l6ll0l3ll3l1
éV hó nap

Nyilatkozat a jöVedeIem-(nyereség-) minimum
ďka|mazásáró| tr

T
T
!
T

NyiIatkozat fe'ilesztési adókedvezmény
érvényesítésérő|

1o1 | ei""i áÍra Vonatkozó kÖzÖs nyi|VántartáS Vezetésének je|ö|ése ! Beval|ás e|őtársasági időszakot is tarta|maz

KoÍábban érvénvesített nÖvekedési adóhite| eov osszeoben
történő esedékeśsé válásánar;eicitese - LJ Kedvezményezett áta|akulás

KÜ|fó|drő| száĺmazó iöVedelem esetén a orooresszív
mentesítés a|ka|maz.ásának je|Óiésđ L--] Kedvezményezett eszközátruháŽás

Fe|elősségem tudatában kije|entem, hogy a beva||ásban közö|t adatok a va|óságnak megfe|e|nek. 
^eud"p..t... |zTôTíTąMmP.H. (|.Il,-

helység év hó nap _
Á||ami adó- és vámhatósághoz beje|entett, a beva||ás l_r
aláírására jogosult á|andó meghata|mazás jelÖ|ése LJ
Eseti meghata|mazás csato|ásának je|ölése

Á||ami adó- és Vámhatósághoz bejelentett
pénzügyi képvise|ő je|ö|ésé

Je|en adóbeva||ást e||enjegyző a|áírása
Adótanácsadó' adóSzakértő vagy
ok|eve|es adószakénő neve

Adóazonosító száma

|gazolvány szárna

T
!

Iilffiffiffiffiffi ffiffiffilIil

/.,

,I
n'
D
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L67L.NY
Adózó adószáma

NYILATKOZATOK
Adózó neve

ĺTFFl8FT5FI,l{-Etr Coľvin Sétány Kft v.a.

A) l 01. Az egyszeres könywitelt vezető írjon ''1-''-1, a kettős könwvitelt Vezető írjon ''2''-t a kódkockába! |7I or.

B)

Kérjük' je|cilje ''X''-sze| ha
02. naptárĺ éVtő| eltérő üz|eti éVet vá|asztó adózóként nyújtja be a beva||ást
o3. közhalznú jqgál|ássa| rende|kező nonprofit gazdasági társaságként, szociá|is

szovetkezetkěnt vagy vizĺtársu|atként ňyújtjďbe a beÝa||ást

04. MRP s7ęruę7etként nyújtja lre a |reva||ást

o5. nonproÍit szervezetként nyújtja be a beva||ást

06. egyházi ĺogi szemé|y, közhasznú szervezet, orszáoos érdekképviseleti szervezetként.
európai terÍi|eti társu|ásként, fog|a|koztatói nyugdíjšzo|gá|tatókěnt nyújtja be a beva||ást

o7. egyéni cégként nyújtja be a beva|ĺást
o8. beva|lási ĺdőszakában részben vaqv eoészében szabálvozott inqat|anbefektetési

projekttársąságkgnt' .szabá|yozott ĺńgďt|anbefektetési társaságkěnt, vagy szabá|yozott
i ngat|anbefektětési e|őVá||aĺkozáskéňt műk('dött.

09. Itt kériÜk ie|o|ni
l-gýe|, ha az elővá||ą|kozás szit.té minősítés né|kÜ| szűnt meo, i||etve
Z-ve|, ha az elővá||alkozás proiekttársasáoa aze|őtt kerü|t ki ä Szit. tV' hatá|va a|ó|.

hogy az e|ővá|la|kozášt áz á||ami adóhatóság szĺt-ként nyi|vántartásbá vette'

Lo. Ac- a|apítvány, köza|apítvány, az eqveslj|et, a köztestület az adiévben (tárovĺdőszakban
e|sődIegeseń gazdasági-vát|a|kozáśi tevékenység|:í szervezetnek minőšÜ| --

]-1. Je|C'|je a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési köte|ezettségét

12' o|yan pénzügyi intézmény, ame|y csökkenti a társasági adóköte|ezettségét
1.3. Je|ö|je.'.X..-sze|, ha.az Üz|eti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének kcirü|ményei

megtelelnek a rende|tetésszerlí]oggýakorlás e|vének

! or.

!0.
!oo
! ou.

!ou
! ot.

! 0..

! on.

!to
! tt.

J,,,.
!t.

14. Kérjük' je|Ö|je l-gyel, ha a Tao. N. 29lc. S (]-) bekezdése a|apián, f-1 ą l
z-Ve|' ha a Tao. tV. 29lc' s (2) bekezdése a|apjáń vesz igénybe e|engedési kedvezményt Ll .*.

c)

Kérjük' jelö|je'.X.'-sze|, ha
1.5. KÜlfÖ|di szemé|y i||e-tve ąZ üzletvezetés.he|ye a|apján kĹi|fÓ|di i||etőségű adózl és a Tao. tV. 2.

bek. a) pontja ďapján kÜ|fÓ|di vál|aĺkozókéňt nyúítía be a beval|ását'

].6. Üz|etvezetésének he|ye be|fö|drő| külfĺj|dre Vá|tozik, be|földi adla|anyisága megszűnik.
]-7' Belfö|di üz|etvezetési he||yel rende|kező kÍi|ft'|di szemé|y

s (4) !tu.
! ru.

!tt
Tao. adóköte|ezettségét könywite|i zárlat aląpján megá||apító adózó nyi|atkozata
(F|GYELEM! cgk ď e adózó t.'ltse ki, aki adókötelezettségét a megieti'lt beva||ási időszakban, ktnywite|i zártat atapján á|lapította meg.)

o1 | zo. A megje|ö|t beva||ási időszakban társasági adókÖte|ezettség kÜ|cinbözetem nem ke|etkezett

zL m-l-lmtn-[tFfTlfnm
év hó naptó| év hó napig

!ro
21,.

Kérl.ük' je|ö|je' ha a hatályos szabá|yok szerint mikro-, kis-, ktjzépvá||a|kozás. A ie|ö|ést a - törvénvi meofe|e|és
esetén - akkor is meg kel| tenni, ha je|en beva||ásban nem érvéńyesít Vagy nem.érvényesíthet keavezňénytĺ

E) Mikro-' kis-' kÖzépvá|la|kozás
25. az adóév e|ső napján
26. az adlév uto|só napján

!!
25.

26.

Đ | 30. Építkezés te|ephe||yé vá|ásának időpontja 30.
hó nap

G)

Hą.a.borĹtó|ap.C) blokkjában a kisadózó vá|la|kozások-tételes ad-óiď vagy a kĺsvá|la|ati adót Vagy az egyszerűsített
Vá||a|kozási adót vá|asztotta' kérjÜk' je|ö|je a megfe|e|ő gazdá|kodási torrńát!

35. Gazdálkodási forma l-Tl 3s

40. KérjÜk' je|ö|je',X''-sze|, ha a beszámo|óját, könywite|i zár|atát IFRs-ek szerint ál|ítja össze
41. KérjÜk' jelciĺje'.X..-sze|, ha kére|met csato| a bevalĺáshoz [Tao. tV. 18/D. s (B)]

t'lI l/ ),la-t /,-

Kitöltő verziózZ.7o'o Nyomtatvány verzió:3.0 Nyomtatva: 2016.05.10 11.15.54



L671-O1-O1
Adózó adószáma

|-íFFlEl31513I,]_Ę_EE

A társasági adó összegének bevallása
AdlzÓ neve

Corvin Sétány Kft v.a'

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 1o1)
a) b)

Az adatok ezer Íoľintban
c)

01, A Tao' tV' SzeÍintĺ adózás e|Őtti eredménv (MRP-né| tárovéVi eredménv).
|FRS-ek szerinti beszámo|óra áttért adóźó.korÍigák adÓ-zes e|Őtti eredrríénye t 01. 8(

02. IskoIaszöVetkezet oszta|éka 02.

03.
Adlzás e|őtti eredményt csökkentő jogcímek Összesen / |FRS-ek szerinti
csokkentő jogcímek tslszesen, ideéitvé a negatíV áttérési kü|önbozet
összegét, me|yet a c) rovat adatából
az a) rovatban kérĺink fe|tüntetni I

03.
4 080

04. nöVe|ő jogcÍmek ÖSsz€isen, ideéitvé a pozitíV áttérési kü|önbćizet
Összegét' me|yet a c) rovat adatából
az a) rovatban kérünk fe|tüntetni I

oĄ

23

05. KÜ|Ío|drő| száImazl te|jes mentesítés a|á eső jöVede|em 
=

05 C

06. 06. -3 971
Az egyházi jogi Szemé|y és az országos érdekképvise|eti szervezet,
Va|amint a kÖzhasznú szervezet VégIegeS adóalapja 07 +

08. Társasági adó (a Tao. tV. 19. 5-a szerint) 08.

09. Adómentesség rrao. fu' 20. 5 (1) bekezdés] 09.

10. |génybevett adókedvezmények a c) rovatban,
ebbő| az o|impiai pá]yázattámogatása a b) rovatban 10.

LL. Visszatartott adó (kÜ|fo|dÖn szerzett jöVedeIem után kÜ|fö|dön fizetett
(fizetendő) és ráfdrdításként elszámó|t adó számított összege) 11.

72. Ą ?019. évi (i||etve iizleti évi) táÍsasági adóköte|ezettség
[o8..o9.-1o.-11. soÍok]
(Az lFRs.ek szerinti beszámo|ót készítő adózóná| a
1671.06.02. lap 89' sořa' vagy a [o8.-o9.-1o.-11.] soÍok)

L2.

13.
PénzÜgyi intézmények Tao. w.29lzs' s szerinti
különbözetének 2o16. adóévre áthozható řésze 13.

L4. ťenzugyI |nIezmenyeK Kulonoozeteve| csoKKenteE tarsasaq| aoo a c) rovatban'
a köVetkező adóéVekre továbbvihető kÜ|önbözet a b) rovatban L4.

r5.
PénzÜgyi .ntézmények e|engedési kedvezménye
ľrao. tv' 29,c. s] 15.

16. ŕeJzugy| lnlezmenyeK e|engeoesl KeovezmenyeveI csoKKenIeE tarsasag| aoo a cJ
rovatban, köVetkezó évekre továbbvĺhető e|engedési kedvezmény a b) róvatban fb.

20.

A 2ol4-2ot5. éV(ek) VisszamenőlegeS adókdte|ezettsége' ilIetve
az e|ővá|Ia|kozás Vagy szit. adófizetési köteĺezettsége Vá|amint a
közhasznÚ nonprofit gazdasági társaság
Visszamenő|egěs adr-fizetésĺ řcitelezettšége |_-_--_--l

20.

2r. a) rovatban a Tao. tv. 22. 5 (1), (2) bek.
b) rovatban a Tao. N. 22. s (1), (4) bek.
c) rovatban a Tao. tv. zZC.5 (2), (3) bek.

2L.

22. A Tao' w. 2ZA. s 6) bekezdése szerinti kamatkedvezménv a|aoián
Visszafizetendő kiś-és kozépVá|ĺaIkozások adókedVezménýének.cisszege
a c) rovatban, az ehhez kaÉicso|ódr késede|mi pót|ék össźege a b) rovätban

22.

za.

zo.

A feIhaszná|ás időpontja

A Tao. tV. z. 5 (15) bekezdése a|apján a |eköt('tt
fej|esztéSi tarta|ék beruházásra fel nem hasznát
(fe|o|dott) osszegének társasági adókotelezettsége
a c) rovatban, azehhez kapcso|ódó késede|mi
pltĺék Összege a b) rovatban

év hó nap

A ÍeIhaszná|ás idôpontja

éV hó nap

25.

26.

27.

A Tao. tV. 7. s (16) bekezdése a!9Pjér] a |ekötdtttarta|ék AÍe|haszná|ásidóponga
iogdíjbevéte|re jogjosító immateriáiiś jóSzág szeÍzésére .
ĺĺ.:ľg"l.i...*.ľĺlěBl.ľ,ľlĺi*ěsľľšłi:l."Ť"tĺ'iäffi 

-f 
.|]_nnf,

késede|mi pót|ék císszege a b) rovatban 
. év hó nap

27

28. A Tao. tV. 26lA' s (9) bekezdés a|apján visszafizetendő társaságĺ adó 24.

lil ffi ffi ffi ['#ffi ffi ffi fiłffi. ffi ffi ffi l| |l l

enI Fr ):-
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L67L-OL-OZ
Adózó adószáma

Kiegészítő adatok

Adózó neve

Id7FlTlTl5lä|,]{-m corvin sétány Kft V.a.

rilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiilil
ĺ} r^( i.t1'--'l*

/' -1.-v?'-.
rl t'O "/./
uv

B) Mérleqhez kapcsolódó adatok a kettős könwvitelt vezető adózók részére
(Az MRP' illetÝe nonprofit szervezetnek neń kel! kitöltenie!) a)

Az adatok ezer Íorintban
b)

40. lmmateriá|iS javak 40 .J
4L. Táĺgyi eszkcizök 4I .J

Befektetett pénzÜgyi eszkcizok 42 .Í
4ó. KészIetek 45 .J
44. KöVete|ések könW szerinti értéke 54
45. Énékpapírok (forgóeszkÖzÖk része) 45

",(
40. Pénzeszközök 46 s 99t
47. A 46. sorbó| apénztár 47 422
44. Jegyzett tőke Összege 48 3 00í
49. Eredménytarta|ék 49 3 45:
50. Adózott eredmény 50 B{
51. Hosszú |ejáratú kÖte|ezettségek ca

"Í
52. Az 51. sorbó|: - tu|ajdonos(ok) á|tď nyújtott hosszú |ejáratú köĺcsönök 52 .I
te RöVid lejáÍatú köteIezettségek Ę?

"T
54. Az 53. sorbó|: - kÖte|ezettségek áruszállításbó| és szolgá|tatásbó| (szá|Iítók) 54. .J
55. tu|ądonosokka| szembeni köteIezettségek 55 .J
56. - egyéb kapott hitelek, kÖlcsönÖk osszege 5b.

"J
57. MérĺegfőÖsszeg t7

6 53Í
Jö. Egyéb tájékoztató adat: fogIa|koztatottak át|agos á||ományi |étszáma 58. a a

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könywitelt- vezető adózők részére
(MRP szervezet ne töltse ki!) 

a)

Az adatok ezer fořintban

b) c)

70.
Ertékesítés nettó árbevéte|e ÖsszeSen (NonpÍofit szervezetekné|
az a) rovatban az Összes bevéte|' a c) rovatban
a Vá||a'|kozáSi tevékenység bevéte|e) t I

70 L71

77. Egyéb bevéte|ek | """l
77,

Ls^1

72. Aktivált saját te|jesÍtmények értéke 72 .I
73. AnyagjelIegű ráfordĺtások összesen 7a 4éi
74. Szemé|yi je||egű ráfordítások összesen 74 (

75. ÉrtékcsÖkkenési Ieírás 75. .í
76. Egyéb ráfordítások 76. a
77.

Üzemi (ÜzIeti) tevékenység eredménye
Ĺ(+7 o')+7 !. + (+7 2.) -7 3. -7 4. -7 5..76' sor c) osz|op adatai] 77. t -10(

78. Pénzügyĺ műVeletek bevéte|ei Összesen 7Q 1€t
79. PénzÜgyi műVe|etek ráfordÍtásai 79 t
en Pénzúgyi műVe|etek eredménye P8.-(t79') sor c) osz|op] 80 t 18(
81. RendkÍVü|i bevéteIek 81 .t
42. RendkíVÚ|i ráfordítások a2 .I
83. RendkíVÜ|i eredmény [81.-82. Sor c) osz|opj 83. (
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L67L-OL-O4 A társasáqi adókü|önbözet beval!ása a táľsasáqi
adók<itelezettséqét könwvitel i zárlat szeri nt meqál lapíÍ ő adőző

részér e, vataň i nt a híte l i ntézetek kü t önadóiánäk b.eva! lása
Adózó neve

Corvin Sétánv Kft v'a.
Adózó adószáma

J) A tár;3sá9! adókülönbĺizet bevallása a társasági adókötelezettségét könywite|i záľlat szerint- megállapfrő ad6zó részére Az adatok ezeÍ foÍintban

Adóév Adóalap kü|önbözete
a)

Adókĺtlönbözet összege
b)

2OO5. t 115.

rao. 2006. t 116.

LL7. 2007. r 1L7.

118. 2008. r 1l_8.

119. 2009. r 119.

r20. 20LO. t L20.

LzL. zOLl. r LzL.

L22. 20]-,z + L22.

LZs. 2oa3. ż L23.

L24. 2oL4. ż L24.

L25. 2OL5. r L25.

L26. osszesen r L26.

t30. Beva||ási időszak, amely a|att a társasági adóköte|ezettségét könwvite|i záÍ|at a|apján á||apította meg

hó naptll hó napig

K) A hitelintézetek kü|.'nadóiának bevallása (Adónemkód: 315)
(A b|okkot csak a hiteIintézetekrő| és pénzügyi Vá||a|kozásokró| szó|ó törvény Szerinti hite|intézetek t('|thetik ki.)

Az adatok ezeÍ foľintban
a) b)

131. Adózás előtti eredmény 131

732. Adózás e|őtti eredményt nöVe|ő téte| L32

f5J. Adóa|ap [ (t131.)+132.] 133

734. KÜ|önadó fi zetési köteIezettség (30olo) 134

a5c E|engedési kedvezmény ľrao. tV. 29lc. 5] 135

136.
Az eĺengedési kedvezménnyeI csÖkkentett hite|intézeti kü|önadó a b) rovatban,
a köVetk:ező adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovatban 136

lil ffi FľNmľffi ffi trłľ#ffi ffi ffi ffi l| || |

'k t/

L) A hite|intézetek pénzüqvi szervezet szerinti különadóiának. 
és a hitelintézeték külö-ńadójának e|számolása

(A b|okkot csak a hite|intézetekrő| és pénzügyi vá||a|kozásokró| szó|ó tÖrvény szerinti hite|intézetek tö|thetik ki.) Az adatok ezer Íořintban
a)

L40. A hite|ĺntézet KjtV. 4/A's (6) bekezdés a) pontja Szerinti 2016. éVi fizetendő kü|önadó összege L4A

L4L.
A pénzÜgyi szervezetek kü|önadójának a Kjfu. 4/A. s (7) bekezdés Szerinti módosított
összege [740'-(134, Vagy 136.)] L47 (

742. RendeIkezés a pénzügyi szervezetek kÜ|önadó CiSszegének módosításaként
je|entkező adótú|fizetés Cisszegérő| [KjtV. 4/B. s (5) L42 (
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Ll 1í

L671-01-O5
Adózó adószáma[r-r-r-ft-t-m

Az innovációs iárulék, va|amint
járulékelő!eg.kötélezettség beva| Iása

Adózó neve

M) Az éves innovációs járulékkötelezettség meghatározása (Adónemkód: 184) Az adat ezer Íorintban
a)

150 Az innovációs járu|ék éVes összege a5L (

N) Az éves innovációs járuték és a 2016. üzleti évre megÍizetett járulékelőteg különbözete Az adat ezer forintban
a)

153.I Az adóéVet kÖVetően fizetendő i||etve VisszďgényelhetŐ ÖSszeg + 1153 -?t

o) Az éves innovációs járu!éke!őleg-kötelezettség meghatározása 
". 

.o3äu "l.o ". 
aaoe|Łt łouetonapján adóéV e|ső napján

rsą.| Kis-' illewe kisvá||a|kozáSon kíVü|i vá||a|kozás n nlrl rl

Az adatok ezer Íorintban

c)

I 
rsł]

155. Pr. uz|et éVre fizetendő innovációs járu|ék öSszege [M) tábla 150. Sora] 155

156. Az Üz|eti éVi műktdés naptári napjainak száma (ha az nem 365 Vagy 366 nap) 156

L57. Te|jes éVre jutó innovációs jáÍuléke|ő|eg-kötelezettség öSszesen (155' sor Vagy 155' sor/156. sor x 365 vagy 366) L57

P) Az innovációs járulékelőleg.kötelezettség bevallása Az adatok ezer ÍoÍintban
a)

158. Az innovációs iáÍuĺéke|ő|eg-ktte|ezettség Összege (egyezően a 157. sor adatáVa|)* 15€
L59 A |aÍu|eke|o|eq a 15E' sor a|ap|an: 20].6. adoéV| honap - tanuar L5!
rou. - Teoruar LbL
tol - maÍC|us 161
t62. - áoriIis L62
163 - matus 163
Lb4. - tuntus t64
165 - luilus f,b:
L6b - auquszrus l.6€
L6ĺ - szeptemoel 16/
168. - oktlber 16€
rov. - novemoeÍ 169
170. - december L7C
L7L. 2017. adóéVi hlnao - ianuár 777
172. .| |á] L72
173. . március L73
174. - áoriIis t74
L75. - mä|lJs 175
L76 - tuntus L7C
L77 - irilius L77
L78 - auousztus L78
779 - sTentember 479
180 - oktÓber 180
181. - novemoer 181
782. - decembeÍ LA2
r.83 2018. adóéVĺ hónap - lanuár 183
L84. - február LaĄ
185. . március 185
186 - aonils 186
L87. - máitls L87
L88 - lunrus 188
189. iŕtlitls r.89
1-90 - auousztus 190
191. - s7entemheÍ 1-91

L92. - október L92
193. - november 193
L94. - december 194
195. 2o].9. aclÓév. hÓnaD - ianuáÍ 195
196. - februáÍ 19€
Lvĺ . máÍcius L97
198. IVČ
199 - mä|lls 199
200. - iÚnius 200

*.A.k.erekítési szabá|yok 4kalmazásábót adódó eset|eges kÜ|önbözetet az a) oszlop utolsó kitöltött soÍa összegénél
kérjük figyelembe venni.

lil ffi [fr ffi ffi ffi ffi flĘFfr ffi ffi ffi ffi ll l| |
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