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 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK  
 
 
1. Általános adatok 
 
1.1. A társaság bemutatása 
 

1.1.1. A társaság neve:   Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.    
                                  

 
 1.1.2. A társaság székhelye:  1036 Budapest, Kiskorona u. 7. 
  
 1.1.3. Cégjegyzékszám:  01-09-917144 
 

1.1.4 Adószám:   22365503-2-41    
 

1.1.5. Számlavezető:   Raiffeisen Bank Zrt. 
             
1.1.6. Alapításra vonatkozó adatok:  
 

Alapítás ideje:   2007. január 24. 
 

 Jegyzett tőke:              alapítás idején               3.000 e Ft 
      2015. december 31-én   3.000 e Ft 
 

1.1.7 Főtevékenységi kör:  közhasznú főtevékenység (előadó-művészet) 
   

 
1.2. A társaság tulajdonosi struktúrája 2015. december 31-én: 
 
 Budapest,  III. ker. Óbuda-Békásmegyer  Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3., 
képviseli: Bús Balázs polgármester) 
 
 A társaság tagjainak adatai: 
 

Név Tul. 
arány 

Székhely 

Budapest, III. ker. Önkormányzat 100,0 1033 Budapest, Fő tér 3. 
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2. A számviteli politika meghatározó elemei 
 
A Társaság hatályos számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltak végrehajtásának 
vonatkozásában azokat a módszereket, eszközöket tartalmazza, amelyek a Társaság adottságai 
szempontjából a megbízható és valós kép kialakításához a legmegfelelőbb. 
 
Magában foglalja az értékelési módokat és eljárásokat, a befektetett eszközök, készletek, 
követelések, értékpapírok, pénzeszközök, valamint a források tekintetében. 
Meghatározza az amortizáció elszámolásának módszerét. 
Szabályozza az értékpapírok számbavételénél és minősítésénél (befektetési vagy forgóeszköz) 
alkalmazott elveket. 
Rendelkezik az értékvesztés meghatározásának módjáról az érintett eszközcsoportokra 
vonatkozóan. 
Szabályozza a költségelszámolás módját, az időbeli elhatárolások elszámolását. 
Kijelöli az alkalmazandó mérleg és eredmény-kimutatás változatot.  
Meghatározza az ellenőrzéshez, önellenőrzéshez kapcsolódó lényeges, jelentős kategóriákat. 
Rendelkezik a mérleget alátámasztó Kiegészítő melléklet tartalmáról.  
 
Társaságunk könyvvezetése és beszámolójának elkészítése során abból indultunk ki, hogy  
 
- a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét 
- nem várható működése beszüntetése vagy bármely okból történő jelentős csökkentése 
 
Mindezek miatt vagyontárgyainkat a számviteli törvényben előírt módon értékcsökkenéssel, 
értékvesztéssel csökkentett beszerzési, előállítási költségen értékeltük. 
 
A könyvvezetés módja, rendszere 
 
A Társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel szabályai szerint történik.  
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja. 
Az Egyszerűsített éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési 
költség elvének alkalmazásával készült.  
A Társaság:" A " típusú mérleget készít és  
                 ”   A” típusú eredmény-kimutatást készít összköltség eljárással 
Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. 
A beszámoló fajtája Egyszerűsített Éves Beszámoló. 
A mérleg és eredmény-kimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl nem részletezett. 
A beszámoló pénzneme forint.   
Beszámoló aláírására jogosult: Ács Péter a társaság ügyvezetője. (megbízott) 
Könyvvizsgálat jogszabály által előírt kötelezettség. 
A Társaság könyvvizsgálója: BALLA AUDIT Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 002176), 
kijelölt könyvvizsgáló:           Dr. Balla István (kamarai tagsági száma: 005969) 
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A mérleg aláírásának dátuma: a könyvvizsgálat befejezésének napja.  
 
A könyvviteli feladatokat végző szolgáltató a Tolnai Consulting Kft. (1043 Budapest, Aradi u. 
43.) A beszámoló összeállítását végezte: Tolnai István (1048 Budapest, Székpatak u. 24. II. em. 
8.) Kamarai tagsági száma: 002532 
 
  

II. SPECIFIKUS RÉSZ 
 
 
1. Számviteli Politika 
 
 
a) A számvitel-politika  főbb elemei 
 
Társaságunk rögzítette számvitel politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből 
kiindulva biztosítani kell (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, 
következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom 
elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli 
alapelvek érvényesülését. 
 
Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, 
egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege, meghaladja a 
számvitel politikában meghatározott értékhatárt azaz, az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát. 
 
Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minősül, ha a jelentős összegű hibák 
és hibahatások összevont értéke a saját tőkét lényegesen megváltoztatja. Minden esetben ilyen 
hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző 
üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik. 
 
A társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.  
 
Az értékvesztés megállapítása során fajlagosan kis értékű készletnek minősül az a készlet, 
amelyeknél a nyilvántartáson való keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét. 
Ezeknél a készleteknél az értékvesztés elszámolása a könyv szerinti érték arányában történhet. 
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b) Eszközök értékelése 
 
Befektetett eszközök értékelése 
 
A számviteli törvény 47-51 §.-ban foglaltak szerinti beszerzési áron értékeljük a befektetett 
eszközöket, csökkentve azokat a törvény 52-53 §-a szerinti amortizációval. 
Értékcsökkenés a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték hasznos élettartam időszak alatt 
kerül elszámolásra. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor a számviteli törvény 53. § szerint járunk el. 
A 100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó immateriális javak és tárgyi eszközök, 
értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el.  
 
 
A hasznos élettartam eszközcsoportonként a következő: 
   Ingatlan        50 év 
   számítástechnikai eszközök, szellemi termékek 2 -3 év 
   egyéb berendezések, felszerelések   2- 7 év 
    
A befektetett eszközök értékvesztése elszámolásakor a számviteli törvény 54.§-a szerint járunk el. 
 
A maradványérték számításakor a nem jelenetős maradványértéket a hasznos élettartam végén 
várhatóan realizálható érték alapján vesszük figyelembe a 100 ezer Ft értékhatár alapján. 
 
Vásárolt készletek 
 
A vásárolt készletek év végi értékelés beszerzési áron történik. Amennyiben a készletek piaci 
értéke a könyv szerinti értéktől tartósan és jelentősen eltér, a társaság értékvesztést számol el. A 
tartósság időtartama 1 év. A készletekre tárgyévben értékvesztés nem került elszámolásra. 
 
Követelések 
 
A mérlegben csak az elfogadott, elismert követeléseket tarjuk nyílván és azokat adósonként 
minősítjük. 
 
A nyilvántartott- könyv szerinti - követelés és a várható megtérülés különbözetét értékvesztésként 
számoljuk el. 
A követelések egyeztetése az adósokkal egyenlegközlő levelek útján történik. 
A külföldi pénzértékre szóló követelést az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyama alapján 
értékeljük. 
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Értékpapírok 
 
A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 
számviteli törvény 62.§ 1 bekezdés szerint értékeljük. 
 

Pénzeszközök értékelése 

A könyvekben szereplő értéken mutatjuk ki, a valuta-, devizakészletek tekintetében a MNB 
hivatalos deviza árfolyamát alkalmazzuk. 

 
 
c) Források értékelése 
 

  A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.  
 
Az értékelési eljárásoknál alkalmazott módszereket részletesen az Értékelési Szabályzat 
tartalmazza, e helyen csak a jellemző tételeket emeltük ki. 
 
 
Társasági adó 
 
A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredmény-kimutatásban 
elszámolásra. A tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség levezetése később kerül bemutatásra.  
 
 

  d) Változások a számvitel-politikában 
 
A társaság a Számviteli Politikáját a 2000. évi többször módosított C. számviteli törvény 
figyelembe véve dolgozta ki. 
 
A 2015. év során nem változott a Társaság számvitel-politikája. 
 

 
3. Pénzügyi, jövedelmi helyzet és likviditás 
 
A 2015. év lényegesebb adatainak bemutatása: (adatok ezer Ft-ban) 
 
 

Megnevezés 2014. év 2015. év  
Saját tőke 92 372 3 927 
Összes bevétel 412 279 295 463 
Mérleg szerinti eredmény -27 831 -88 445 
Mérleg főösszeg 132 923 72 907 
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4. Kiegészítések a beszámoló adataihoz 
 
4.1. Mérleg (Eszközök) 
 
4.1.1 Befektetett eszközök 
 
A társaság befektetett eszközeinek 2015. december 31-i állománya 22 084 e Ft, amely 
immateriális javakból, tárgyi eszközökből és befektetett pénzügyi eszközökből áll. 
 A tárgyi eszközök tárgyévi állomány változását és az értékcsökkenés elszámolását 
eszközcsoportonként az 1. számú melléklet tartalmazza. A tárgyév során a társaság 21 326 e Ft 
értékben hajtott végre beszerzést.  A számviteli törvény előírása szerint a befektetett pénzügyi 
eszközök között került kimutatásra az adott kaució (éven túli) 500 e Ft értékben. 
 
 
4.1.2. Forgóeszközök 
 
A forgóeszköz 2015. december 31-i állományának értéke 44 996 e Ft az alábbi összetételben: 
 
 

 2014. év 2015. év 
Készletek 1 926 3 581 
Követelés 20 696 20 158 
Értékpapírok   
Pénzeszközök 104 097 21 257 
Összesen 126 719 44 996  

 
 
4.1.2.1 Vásárolt készletek 
 
A vásárolt készletek év végi értékelés beszerzési áron történik. Társaságunk vásárolt készletekkel 
a mérleg fordulónapon 3 581 e Ft értékben rendelkezett. Ezek a saját felvételeket tartalmazó CD-
k (1 193 e Ft), a vásárolt kották (2 091 e Ft), térítésmentesen tárgyévben kapott Csajkovszkij CD-
k (20 e Ft), plasztik kártya (82 e Ft), valamint közvetített szolgáltatás az Önkormányzat felé (195 
e Ft) voltak. A készletekre tárgyévben értékvesztés nem került elszámolásra. 
 
 
 
 
 
4.1.2.2. Követelések 
 
A követelések tárgyévi állománya fő tétele a vevő, valamint az iparűzési adónemben fennálló 
túlfizetés voltak. A vevő követelések értéke a mérlegkészítés időszakában döntő részben 
kiegyenlítésre kerültek.   
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4.1.2.3. Értékpapírok 
 
A Társaság értékpapírral a mérlegkészítés időpontjában nem rendelkezett.  
 
 
 
 4.1.2.4. Pénzeszközök 
 
A társaság pénzeszköz állománya 21 257 e Ft, a következő összetételben:  
 
  

 2014. év 2015. év 
Pénztár 201 227 
Bankbetétek 103 896 21 030 
Összesen 104 097 21 257 

 
 
 
A devizás tételek év végi értékelése, a nem jelentős árfolyam különbözet elszámolása megtörtént. 
A fordulónapi állomány legjelentősebb tétele a lekötött betét, melynek forrása döntő részt az év 
végén beérkezett társasági adó támogatások voltak.  
 
 
 
4.1.3. Aktív időbeli elhatárolás 
 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 5.827 e Ft, amelyből a bevételek időbeli elhatárolása 
(4.529 e Ft), valamint a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása szerepel (1 298 e Ft). 
Tételei: a 2016. évben jóváírt a 2014. évi jegybevétel alapján befogadható, 2015. évi társasági 
adókeret terhére elszámolt támogatások. 4.317 e Ft, a tárgyévet követően befolyt támogatás 500 e 
Ft, valamint a számlázott 2015. évet érintő árbevételek (bérletek), valamint a 2015. évben előre 
kifizetett költségek 2016. évi arányos része.  
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4.2. Mérleg ( Források ) 
 
4.2.1. Saját tőke 
 
4.2.1.1. Saját tőke összetétele  
 
A saját tőkén belüli változások 2015. év folyamán az alábbiak voltak (ezer Ft): 
 
 

 2014. dec.31. növekedés Csökkenés 2015. dec.31 

Jegyzett tőke 3 000   3 000 
Jegyzett be nem fizetett tőke     
Tőketartalék     
Eredménytartalék 117 203  27 831 89 372 
Lekötött tartalék     
Mérleg szerinti eredmény -27 831 27 831 88 445 -88 445  
Saját tőke 92 372 27 831 116 276 3 927 

 
 
A tárgy évi saját tőke előző évhez képest csökkent, melynek oka a tárgyévi mérleg szerinti 
eredmény csökkenése volt. A jelentős mértékű veszteség az üzleti év tervezésekor ismert volt. 
Ennek oka, a társasági adóbevételek jelentős mértékű csökkenése volt.  A jelenleg rendelkezésre 
álló információk alapján a társaság – két üzleti év vesztesége után - 2016. évben ismét 
nyereségesen fog gazdálkodni. Saját tőke problémája a társaságnak számviteli értelemben nincs.  
 
4.2.2. Céltartalékok 
 
Céltartalék képzésre a tárgyévben 3eFt lett elszámolva 2016. évben beadott önellenőrzés 
önellenőrzési pótlékára.  
 
 
4.2.3. Kötelezettségek 
 
4.2.3.1.Hátrasorolt kötelezettségek 
 
Társaságunk hátrasorolt kötelezettséget nem tart nyilván. 
 
4.2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége a mérleg fordulónapon nem volt. 
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4.2.3.3.Rövid lejáratú kötelezettségek (ezer Ft) 
 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek 2014. év 2015. év 
Szállítók 12  917 23 903 
Vevői túlfizetés 4 - 
Ki nem fizetett bérek  11 204 14 277 
Adók, járulékok 8 224 16 943 
Összesen 32 349 55 123 

 
 
A mérlegforduló napon fennálló kötelezettségek, (szállítók, ki nem fizetett a fordulónapot 
követően esedékes bérek, adók és járulékok) a mérlegkészítés időszakában lényegében teljes 
egészében kiegyenlítésre kerültek. Fő tételi a szállítók (23 903), valamint a fordulónapot 
követően esedékes munkabérek, juttatások (14 277) voltak. A társaságnak lejárt határidejű 
fizetési kötelezettsége nincs.  
 
 
4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A passzív időbeli elhatárolás összege 13 854 e Ft, amelyből a bevételek passzív időbeli 
elhatárolása 11 835 e Ft, a költségek passzív időbeli elhatárolása 1 557 e Ft, valamint a halasztott 
bevételek összege 459 e Ft. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának fő tételei: A 2014. évi 
jegybevétel után felszámított 2015. évi társasági adótámogatás terhére elszámolt, 2016. évben 
befolyt támogatás összege, 4.137 e Ft, a 2015. évi 2016. évben megrendezésre kerülő 
hangversenyek 2015. évben realizált bevétele. A költségek között kimutatott tételek: 2015. évet 
terhelő rezsi, a december végén megrendezett hangversenyekhez kapcsolódó szolgáltatások, 
elfogadott, de még be nem érkezett támogatáshoz kapcsolódó elhatárolt költségek, könyvvezetés, 
és könyvvizsgálat díja. A halasztott bevételek között a tárgyévben térítésmentesen kapott 
Csajkovszkij CD-k még készleten lévő összege, támogatásból beszerzett eszközök még el nem 
számolt értékcsökkenése szerepel. 
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5. Eredmény kimutatást magyarázó kiegészítések (ezer Ft-ban) 
 
5.1. Bevételek összetétele 
 
A társaság bevételei a fő jogcímek szerint a következők: 
 
   

 2014. év 2015. év 
Értékesítés nettó árbevétele 194 393 133 757 
Exportértékesítés   
Egyéb bevételek 217 387 161 247 
Pénzügyi műveletek bevétele 498 187 
Rendkívüli bevételek  272 
Bevételek összesen 412 278 295 463 

 
 
 Az egyéb bevételek teljes egészében a kapott támogatások. A 2014. évben lebonyolított 
koncertek bevétele lehetővé tette, hogy a jogszabályban meghatározott társasági 
adókedvezményre jogosító támogatást fogadjon a társaság. Az ilyen jogcímen kapott támogatások 
alapjául szolgáló jegybevétel elszámolást az érintett hatóság elfogadta, jóváhagyta. A társaság a 
2015. üzleti év terhére 97 431 e Ft értékben számolt el társasági adó támogatást, mely a 
jogszabály által engedélyezett támogatási keret 100%-val egyezik meg. Ebből pénzügyileg a 
2015. évben 93.409 realizálódott, a fennmaradó összegből 3.772 a mérlegkészítés időszakában 
befolyt, 250 kiutalása folyamatban volt. Ez elmarad az előző évitől, de a kapott támogatás így is 
jelentős mértékben járult hozzá a tárgyévi működéshez. A tárgyévben kapott támogatás, teljes 
egészében felhasználásra került.  
Az egyéb bevételek további jelentős tétele a kapott állami támogatás 40.000 e Ft, valamint a 
fenntartó III. kerületi Önkormányzattól kapott 20.000 e Ft. Ezen támogatások is a tárgyévben 
teljes egészében felhasználásra kerültek.  
 
Az 1 % SZJA összege a tárgyévben 90 e Ft volt.  
 
 A pénzügyi műveletek bevétele döntő részt bankkamat, kisebb részt árfolyamnyereség.   
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5.2. Költségek, ráfordítások összetétele: 
 

 2014. év 2015. év  
Anyagjellegű ráfordítás 230 447 149 432 
- ebből: Anyag költség 2 524 3 903 
            Igénybevett szolgáltatások   223 679 121 069 
            Egyéb szolgáltatások 2 073 2 480 
             Eladott áruk beszerzői értéke 49 3 
             Közvetített szolgáltatások értéke 2 122 21 977 
Személyi jellegű ráfordítások 203 032 230 076 
- ebből: Bérköltség 160 886 180 946 
             Személyi jellegű egyéb 3 999 4 515 
            Bér járulékok 38 147 44 615 
Értékcsökkenési leírás 2 306 3 797 
Egyéb ráfordítás 4 424 596 
Pénzügyi műveletek ráfordítása 6 8 
Rendkívüli ráfordítás   
Költség, ráfordítás összesen 440 215 383 909 

 
  Az igénybevett szolgáltatások fő tételei: a fellépő vendégművészek részére kifizetett díjak 
(38 904 e Ft), a kifizetett bérleti díj (25 673 e Ft), a fellépés előkészítési munkák (21 916 e Ft), 
valamint, a reklámköltség (12 925 e Ft) voltak. 
 
 
5.3. Egyéb ráfordítás: 
 
 

 2014. év 2015. év 
Követelésekre elszámolt értékvesztés 0 0 
Önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat, 
kerekítési különbözet 

574 83 

Elszámolt értékvesztés 56 - 
Támogatás - 378 
Iparűzési adó 3 794 - 
Egyéb ráfordítás -   131 
Céltartalék képzése - 3 
Összesen 4 424 595 

 
A társaság 2014. évi társasági adóalapja negatív volt, ezért 2015.évben helyi iparűzési adófizetési 
kötelezettség nincs.  
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5.4  Rendkívüli tételek:  
 
A tárgyévben rendkívüli bevétel.  272 e Ft. 
- A fejlesztési támogatás terhére beszerzett tárgyi eszköz elszámolt értékcsökkenés, 

támogatással arányos része. A tárgyévben rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.  
 
 
5.3. A mérleg szerinti eredmény összetevői 
 
A társaság adózás előtti eredménye -88 445 e Ft (veszteség), üzemi eredménye - 88 896 e Ft 
(veszteség).  
 
Az előző évvel szembeni eredményváltozás összetevőit szemlélteti a következő összehasonlítás 
 

 2014. év 2015. év  
Üzemi eredmény -28 429 - 88 896 
Pénzügyi eredmény 492 179 
Rendkívüli eredmény 0 272 
Adózás előtti eredmény -27 937 -88 445 
Társasági adó  -106 - 
Mérleg szerinti eredmény -27 831 -88 445 

 
 
Az előző időszak eredménye és a tárgyévi eredmény közötti lényeges eltérést az okozta, hogy az 
értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek együttes csökkenésének mértéke lényegesen 
meghaladta az anyagjellegű ráfordítások csökkenésének összegét. A személyi jellegű ráfordítások 
összege viszont emelkedett az előző évhez képest. 
 A társaság saját tőkéje a jegyzett tőkét a fordulónapon még mindig meghaladja, de a tárgyévben a 
korábbi időszakokban felhalmozott eredmény lényegében teljes egészében felhasználásra került.  
A társaság pénzügyi működése a társasági adó támogatás nélkül nem lenne biztosított, az 
lényegesen hozzájárult a működéshez.  
 
A 2016. évre rendelkezésre álló információk alapján, kismértékű nyereség várható. A társaság 
részben pályázat, részben saját szervezésű koncertek lebonyolításával is a 2015. évi bevételt 
meghaladó üzleti tervben gondolkozik.  Várhatóan a biztosított társasági adó támogatás teljes 
egészében elérhető lesz, amely továbbra is biztosítja a stabil működést.  
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Társasági adóalapot módosító tételek 
 
 A társasági adóalapot meghatározó tételek az adózás előtti eredményen kívül:  
 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg 
Adózás előtti eredmény -88 445 
Adóalapot növelő tételek 4 011 
+ számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás 3 797 
+ bírság 79 
+ elengedett követelés 132 
+ céltartalék 3 
Adóalapot csökkentő tételek 3 955 
- adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás 3 884 
- korábbi évben értékvesztett tétel tao szerinti 
behajthatatlan része 

1 

- adott támogatás 70 
Társasági adóalap -88 389   
Számított társasági adó 0 
Adókedvezmény 0 
Adófizetési kötelezettség 0 

 
 
 
 
 

 C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK  
 

6.1. Függő kötelezettségek  
 
A társaságnak függő kötelezettsége nincs. 
 
6.2. Jövedelmi és létszám adatok 
 
Az ügyvezető (megbízott) a tárgyidőszakban 5 779 e Ft munkabért, illetve 200 e Ft természetbeni 
juttatást, valamint 250 e Ft jutalmat kapott, részére előleg és kölcsön nyújtás nem történt.  
 
A társaságnál tárgyévben átlagosan foglalkoztatott állományi létszám 67 fő volt. 
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6.3. Egyéb tájékoztató információk 
 
A társaság a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges 
kötelezettséggel nem rendelkezik. 
Környezetvédelmet szolgáló eszközállománnyal nem rendelkezünk. 
Társaságunk nem folytat olyan tevékenységet, amely során a környezetre veszélyes hulladék 
keletkezne. Nem képez és használ fel ezek garanciális fedezetére szolgáló céltartalékot. 
 
 
 
 
Budapest, 2016. április 08. 
 
 
 
 
                                                                                ……………………………………………… 
                                                                                                             Ács Péter 

 Ügyvezető 
                                                                                                           


