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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 A tájékoztató 1. sz. mellékletében bemutatjuk befektetett pénzügyi 

eszközeinket. A tájékoztató az egyes cégek elmúlt évről szóló beszámolók vonatkozó 

részeinek felhasználásával (2/1; 2/2; 2/3. sz. melléklet) ad képet tevékenységükről. 

 A cégek vezető (operatív) testületeiben jelenleg nincs az önkormányzat 

részéről delegált.  

 Látható, hogy a három cégben a befektetett eszközeink összértéke nem éri el 

a 10 mFt-ot. 

 Az AGMI Zrt. és az Ipari Park Kht. Szerény nyereséget realizál, míg a SYNTAN 

cég jelentős veszteséget termel. 

 Végül tájékoztatom Képviselő-társaimat, hogy az AGMI és SYNTAN cégekben 

az átalakulási törvény alapján (belterületi földingatlan) szereztünk tulajdonrészt. A 

Kht. Alakításában a Kt korábbi döntése szerint vettünk részt, elsősorban a volt Csepel 

Művek területén végrehajtandó feladatokban való közreműködés miatt. 

 Kérem a fentiek elfogadását. 

 
 
Budapest, 2007. november 19. 
 
 
 
 
       
          Orosz Ferenc 
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AGMI Anyagvizsghl6 6s 
MinosCgellenorzo ZRt 

Az Igazgatdsag eloterjesztCse az AGMI ZRt szamviteli tbrvCny 
szerinti 2006. Cvi beszamol6jar61 

6s az ad6zott eredmCny felhasznalasara 
vonatkozd javaslatar61 

Budapest, 2007. marcius 23. 

EIoterjeszto: Klausz Gibor 



I. Beszimol6 az AGMI ZRt 2006.6vi 
m6rlegtirol 

A. Eszkozok alakulisa 

a) Befektetett eszkozok 

A Tirsasig befektetett eszkozei foleg tirgyi eszkozokbol i s  immateriilis 
javakb61 illnak. 
Az immateriilis iavak elsosorban visirolt szoftverek. Ezek netto ir t ike az 
hj beszerzisek i r t ik i t  meghalad6 leir6das kovetkeztiben csokkent. 

A t i r ~ y i  eszkozok mirleg szerinti krtike egyiittesen 2.527 eFt-tal csokkent. 
Az eszkozcsoporton belul az ingatlanok ir t ike nott a fiitisi reddszer 
aktivilisa kovetkeztiben. 
A muszaki berendezisek i s  jirmuvek netto krtike csokkent, mivel a leiris i s  
a kivezetesek osszege meghaladta a tirgyivi illominynovekedist. A 
muszaki berendezisek elhaszni16dottsag-mutat6ja (netto Crtik 1 brutto ertik 
= 0,27) romlott. Az egyib berendezesek irtike kismirtikben novekedett. 

A befektetett eszkozok kozott a Tirsasig 100 eFt riszesedist tart nyilvan 
(MHtE) ivek 6ta viltozatlan irtikben. 

A befektetett eszkozok ert6ke osszess6g6ben 3.100 eFt-tal csokkent, ami 
elsosorban annak tulajdonithat6, hogy az hj aktivilisok irteke (14.088 eFt) 
nem irte el az elszimolt irtikcsokkenis (16.572 eFt) i s  a kivezetesek (616 
eFt) egyuttes osszeg6t. 

b.) Forg6eszkozok 

A forg6eszkozok kozott ezhttal is a szolgiltatisokb61 eredo kovetelksek 
jelentik a legnagyobb t6telt. A vevokovetel6sek 6rteke 5.656 eFt-tal kisebb 
mint az elozo ivben. 
A vevokovetelisek krtkkelkse t6teles szimbav~tellel tortent, melynek sorin a 
bizonytalannak itelt titelekre 2.910 eFt 6rt6kvesztes keriilt elszimolisra. 
Behajthatatlannak it6lt vevoi tartozis nein szerepel a mirlegben. 

A deceinberben m6g kiegyenlitetlen 53.388 eFt-os kovetel6silloininy 
68 %-a a m6rlegziris idopontjira kifizetksre keiilt. 
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A pinzeszkozok illominya (23.016 eFt) az elozo Cvihez kkpest 13.824 eFt- 
tal csokkent, az Crtekpapirok illominya pedig 19.008 eFt-tal nott, vagyis e 
kit  leginkibb likvid eszoztipus krtkke osszevontan 5.184 eFt-tal novekedett. 
A novekedkst a szokisos iizleti tevkkenyseg finanszirozta, a beruhhzhs 
kiadisait kis rkszben ellentktelezte a befolyt 1.08 1 eFt thmogaths. 

A kkszletek fogyatkozisinak tendenciaja tovibbra sem tort meg, bir  a 
csokkenks ebben az evben mindossze 293 eFt. 

A forg6eszkozok Crtkke osszess6gkben alig viltozott (922 eFt csokkenks) az 
elozo Cvhez viszonyitva. A vevokovetelksek csokkentek, mig a 
p6nzeszkozok 6s krtkkpapirok egyiittesen novekedtek. A tobbi alkot6elemnkl 
nincs sz5mottevo valtoziis. 

c.) Aktiv idobeli elhatarolasok 

Aktiv idobeli elhatiiroliisra ebben az evben elso sorban a szerzodes szerint 
jaro, es 2006-ban felmerult koltsegekhez kapcsolodo tiimogatiisok (HEFOP, 
ber) elszamoliisa kapcsan keriilt sor. 

B. Forrasok alakulasa 
a.) Sajat toke 

A saiiit token belul az egyetlen v6ltoziis a 2006. 6vi nyereskgnek (3.010 eFt) 
koszonheto novekedes. A mQleg szerinti eredmeny 1.1 0 1 eFt-tal kevesebb, 
mint az elozo h i ,  a vagyont inindossze 2 %-kal gyarapitja. 
A kumulilt nyereskg (a tiirgyevit is figyelembe v6ve) sajiit token beluli 
aranya mindossze 15 %. 

b.) Kotelezettskgek 

A cegnek csak rovid lejaratfi kotelezettsegei vannak. Ezek kozul legnagyobb 
tetelt az allamhPztartissa1 szembeni tartozhsok csoportja kepezi. ~ssze tevoi  
a szokasos deceinberi ad6k 6s jirulekok. Bar a tartozas 4.701 eFt-tal 
kevesebb, mint elozo Cvben, osszege igy is jelentos (14.132 eFt). 
Ezfittal az egyeb rovid lejiiratu kotelezettsegek kazott szerepel a 
munkavallal6k decemberi jarand6siga (8.33 1 eFt). 

A sziillit6kkal szembeni kotelezettsegek 3.604 eFt-tal csokkentek. 
Beruhizhsi szallit6 felC nincs a ckgnek tartozasa, 6s az alvillalkoz~s jellegii 
szolgaltatasok igCnybevetelebo1 eredo koveteles is kevesebb a zar6 
Allomanyban, mint az elozo kvben volt. 



A kotelezetts6gek eayiittesen alig vhltoztak (27 eFt novekedes). A 
szhllit6kkal 6s az ~ l l a r n h ~ z t a ~ s s a l  szembeni tartozkok csokkentek, a 
munkavhllal6kkal szembeniek novekedtek. 

c.) Passziv idobeli elhatarolasok 

A passziv idobeli elhathrolhsok kozott elhathrolt koltsegek 6s halasztott 
bevetelek talhlhatbk. 
Az elhathrolt koltsegek nagyrkszt eziittal is az elozo evi teljesitminyek 
alapjhn, a m6rlegzhrhs idoszakhban meghathrozott premiumokb61 6s azok 
jhrul6kaib61 illnak. Ezek osszertkke 4.739 eFt-tal kevesebb, mint egy 6vvel 
korabban. 
Halasztott bevetelkent a fejlesztesi cklra kapott tamogatasokbol az eddig . 
koltseggel nem ellentetelezett rksz keriilt kimutatasra. Mivel 2006-ban mar 
csak 1.081 eFt palyizati tarnogatis folyt be, viszont 2.286 eFt .'keriilt 
bevetelkent elszamolisra, a halasztott bevkteleknkl 1.205 eFt csokkenks 
mutatkozik. 

A passziv idobeli elhatarolasok tkteleinek csokkenese egyiittesen 6.970 eFt. 

A mkrleg foosszege 3.933 eFt-tal csokkent, melyben az elozo evinkl 
alacsonyabb szintii gazdalkodas mutatkozik meg. 

11. Beszhmol6 az AGMI ZRt 2006.6vi 
eredm6nykimutathshr-61 

1. ~ z l e t i  bevktelek 6s rhfordithsok 

Az 6rtCkesit6s netto irbevetele 371.806 eFt volt, 37.440 eFt-tal kevesebb, mint'az 
elozo Bvben. A bevttelek zome (368.024 eFt) ezlittal is az alaptev6kenys8gekbol 
szarmazott. Ezen beliil donto hariyadit (72 %-a) 2006-ban is a c6g hagyomanyos 
alaptevkkenyskge, az anyagvizsgalat szolgiltatta. Ezlittal a csokken6s is ezt a vivo 
profilt krintette leginkabb. 
Elsosorban a mechanikai anyagvizsgalati szolgiltatis volumenCt vetettek vissza a 
kedvezotlen piaci hatisok. Az elozo Cvi kiugroan magas teljesitmkny utin a 
bevetel visszaestse a nyereskgben is egy az egyben megmutatkozott, mivel ennek a 
profilnak kozvetlen koltstgei alig vannak. 
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A legnagyobb volument kitevo roncsolhsmentes vizsghlatok bevktele valamelyest 
novekedett. Ehhez a kedvezo tknyhez tirsult a koltskgek csokkenkse, igy 
egyiittesen a profil nyereskge a beveteleknt51 nagyobb mkrtekben nott. 
Kornyezetvedelmi vizsgilatokb61 a konkurencia fokoz6dhsa 6s hrleszorit6 hathsa 
kovetkezteben nem sikeriilt annyi bevetelt elkrni, mint az elozo evben. Mivel a 
koltskgek vhltozatlanok maradtak, a bevktelek csokkenes6vel a nyereskg is 
kevesebb lett. 
A minoskgugyi profil muszaki ellenorzCsi szerzod6sei kihtottak, bevktelei ennek 
kovetkezteben csokkentek. A koltskgek visszafoghska is volt azonban lehetoskg, 
igy a nyereseg a beveteleknkl kisebb arinyban csokkent. Az eredmknyessiget 
illetoen a forgicsol6 munkdknhl is hasonloan alakult a helyzet. 
Az oktatasszervez6si tevekenyskg kismirtkkben novekvo bevetelekkel nem tudta 
fedezni novekvo kozvetett koltsegeit, igy veszteskge nagyobb, mint tavaly volt. 

Az alaptevekenysegeken kivul 9.410 eFt bevetele volt a cegnek, berleti dijakbol, ' 
eszkoz~rt~kesit~sbol,  timogatasokbol, kozvetitett szolgaltatisokbo1;' i s  
kirt6rit6sekbol. 

Az uzleti bevetelek 9 96-0s csokkenkskt a koltskgek 8 %-os, reszben automatikus 
rkszben celzott visszafogasa kiskrte. 
Az anyagiellegu riforditisok egyuttesen 13 %-kal maradtak el a tavalyi szinttol. 
Kevesebbet koltott a ceg alvillalkozis jellegu szolgaltatisok igknybevktelere, 
b6rmunkiztathsra, fotbanyagok visarlasira a munkik volumenChez, jellegkhez 
igazodva. 

A szein6lyi iellegu riforditisok 6 %-kal csokkentek. 
A vegrehajtott berfejlesztes kovetkezteben a letszam csokkenkse ellenere 
novekedtek az alapbkrek. Csokkentek viszont a mozgoberek. 
A berkoltskg osszesen 8 96-0s csokkenkskt elsosorban a teljesiteshez kapcsolt 
osztonzo jellegu kifizetesek tavalyitol elmarado osszegu elszimolisa idezte elo. 
A szemelyi jellegu eay6b kifizeteseknkl ellenkezo elojelu volt a viltozis, (1 1 %-os 
novekedks), a koltskgtkritksek 6s az alapberekkel egyiitt mozg6 kifizetesek 
kovetkeztkben. Mkg a munkaltato dltal elore fizetett korengedmknyes nyugdijak 
hatisa is benne van a novekedesben. Mertektartoan koltott a ckg reprezenticiora 6s 
uzleti ajindkkokra. 

A terv szerinti krtekcsokken6s alig valtozott az elozo evihez kepest, az uj 
aktivalasok bekeriilo ~ c s - j d t  kompenziltak a leirodbok. 
Az elszi~nolt 16.564 eFt terv szerinti amortizacio 83 %-a a termelksben 6s 
szolgaltatasban resztvevo miiszaki berendezesek 6s jarmuvek leirasab61 



Az eayeb szolailtatisok osszege kismertekben csokkent, arinya nem jelentos a 
riforditisok kozott. 

Az egyeb riforditisoknil 15 %-os csokkenks kovetkezett be elsosorban annak 
koszonhetoen, hogy tavaly olyan nem ismitlodo tktelek meriiltek fel ebben a 
koltsCgkateg6riiban, mint peldiul a fejlesztesi c6lQ timogatisok miatt le nem 
vonhat6 h ~ .  Kisebb volt a kiresemknyekbol eredo riforditisok osszege 6s az 
ipariizksi ad6 is. Vevokovetel6sekre ugyanakkor nagyobb osszegu krtkkvesztks 
elszimolisira kenyszeriilt a cig, mint az elozo 6vben. 

A riforditasok struktfirija lknyegkben nem viltozott, a szemklyi jelleau 
raforditisok rkszarinya kismertkkben nott (61 %) az anyaaielleguekk (30 %) 
csokkent. 

2. Az uzleti eredmkny 

Az alaptevkkenysegek 2006. kvi gyengkbb uzletmenete a kisebb uzleti 
eredmknyben (689 eFt) is megmutatkozik. 
Az klomunka hatlkonysiga gyengult, a termelekenyseg a csokkeno bevitelekkel 
egyutt csokkeno letszim miatt alig viltozott. Az uzleti eredmknyt a bevetelekhez, a 
sajit tokkhez vagy az eszkozokhoz viszonyito mutat6k romlottak, a 
jovedelmezoseg kedvezotlenebb kkpet mutat, mint tavaly. 

3. Pknzugyi miiveletek bevktelei, raforditasai es eredmknye 

A Tirsasag penzugyi tevekenysegenek szaldoja ebben az Cvben is negativ, de 
kisebb osszegu volt, mint 2006-ban. 
A szerkny, de novekedkst mutat6 pknzugyi bevktelek tobbnyire a lehetoskgek 
szabta korlitok kozott forgatisi ckllal visarolt ertikpapirok kamatibol szirmaznak. 
A pknzugyi riforditasok jelentosebb tktelei a folyoszamlahitelhez kapcsolbdo 
kiadisok, valamint bankgarancia koltskg. 

A pknzugyi muveletek eredmenye -453 eFt, ami rontotta az eredmknyt, de hatisa 
nem volt jelentos. 

4. Rend kiviili bevetelek, riforditasok, eredmeny 

A rendkivuli bevetelek e ~ t t a l  kkt forrasbol szarmaznak, egyrkszt fejlesztesi celra 
kapott timogatasok 61-tekcsokkenessel aranyos elszamolisabo1 (2.286 eFt), 
misreszt elengedett szallitoi kovetelksbol (532 eFt). 
Rendkivuli raforditiskint ket kisebb osszegii vevokovetel6siink leirasa keriilt 
elszamolasra. 
~ s s z e s s ~ ~ e b e n  a rendkiviili eredlneny 2.797 eFt nyereskg. 



A 3.033 eFt ad6zhs elotti eredmCnybo1 a csokkento 6s novel6 tktelek 
figyelembevktelkvel mindossze 133 eFt pozitiv tirsasigi ad6alap jon lktre, ami 
utin 13 eFt tirsasigi ad6t kell fizetni. 
~ j ,  nyereskget terelo adbnem a kulonadd, ennek osszege 10 eFt. 
A mCrleg szerinti eredmCny 3.010 eFt, 1.1 01 eFt-tal kevesebb, mint - az elozo 
kvben. 

111. PCnziigyi 6s jovedelmi helyzet, gazdiilkodiis 

A 2006. uzleti Cv - bar j6 kilatisokkal indult - tobb kedvezotlen tCnyezo negativ 
i r inN hatasa miatt vCgul a virakozisoknil gyengCbben alakult. 
Az elozo Cvben a piacon beindult nagyberuhizisokhoz tovibbra is kapcsol6dni 
tudtunk anyagvizsgiilati szolgiltatisainkkal. Tovibbra sem sziint meg a 
kotoelemek gyirtisa irinti igCny, magas szinten maradt a jitsz6szer vizsgilatok 
volumene. Eseti eromiivi karbantartisi munkikhoz tirsultunk vizsgilatainkkal 6s 
az ontodCk rCszCrol is nagyobb vizsgilati igCny mutatkozott. Ugyanakkor a 
konkurencia elvitte megrendeleseink egy rCszCt, leszoritotta irainkat. Koribban 
rendszeres eromuvi vizsgilati igCnyek megszuntek. MinosCgiigyi szolgiltatisi 
munkiink jelentos rCsze lezirult, nagy ontodei megrendelonk fizetCskCptelenn6 
vilt. 

Mindezek kovetkeztCben az alaptevCkenysCgek irbevCtele 39.123 eFt-tal csokkent, 
6s ennCl is nagyobb mCrtCkben elmaradt a tervezettol. 

Mivel a rendelCsillominyt egCsz Cvben nem sikeriilt a tervezett szintre feltolteni, a 
vesztesCg elkerulese CrdekCben a koltsCgeket is vissza kellett fogni. Az 
anyagiellegu raforditisoknil nagyobb, a szemClyi jellegueknC1 kisebb csokkenCst 
sikeriilt elCrni. 

Januirban 1 1 %-os alapbkrfei lesztksre keriilt sor. 
Az itlaelCtszim 5 fovel csokkent, rkszben a munkival tartban nem kielkgitoen 
ellitott teriileteken m6g az elozo Cvben ~Cgrehajtott cklzott intCzkedCsek ith~iz6d6 
hatisakknt, reszben a teriniszetes fogyis kksleltetett visszap6tlisa kovetkeztkben. 
A tervezett 1Ctszim nem keriilt feltoltksre. 
A 1Ctszimot Crinto korabbi 6s ez Cvi intezkedCsek sziikseges, de nem elCgskges 
feltktelt jelentettek, a mozg6bCreket is csokkenteni kellett az eredmCnyes zaras 
krdekkben. 



A gazdilkodis gyakorlatilag csak az i v  vkgkre fordult i t  nyereskgbe. Ez tette 
lehetovk a teljesitishez kotodo osztonzo jellegu riforditiisok elszimolisit, az eloz8 
ivinkl j6val szerknyebb osszegben. 

." .I;-* . I ,  - 

A 2006. ivi eszkozfeilesztisi program elsosorban a komyezetvkdelmi vizsgilatok 
piaci versenykkpesskgknek megorzkskt, novelkskt cilozta. Ennek megfeleloen a 
vigrehajtott beruhizisok legnagyobb tktele egy pormintavevo berendezks volt a 
hozzi tartoz6 szoftverrel. Tervezett beszerzks volt a C060 sugirforris a 
roncsolismentes vizsg~latokhoz, nem tervezett, de elkeriilhetetlen az Igazgat6sBgi 
epiilet fiitksi rendszerlnek kikpitkse. Ezeken kiviil nkhany Ij;i szimit6gkp jelentett 
meg szamottevo tetelt. A 14.388 eFt feljesztisi ckllS1 kiadast 1.081 eFt tirgykvben 
befolyt timogatis segitette. 

Az kvet a c ig viszonylag elfogadhato pinziigvi helyzetbol indithaqa. A 
pknztartalekok azonban a gyenge evkezdet ks az elhlS1z6d6 veszteseges idoszak 
kovetkeztkben hamar elfogytak. A fizetksi eszkoz hiany azonban foly6szimlahitel 
segitsigivel kezelheto volt, a Tarsasig fizetksi kotelezettsegeinek maradkktalanul 
es hataridore eleget tett. 

A pknziigyi helyzet a harmadik negyedkv folyamin normaliza16dott, a 
pknzeszkozok 6s Crtekpapirok zar6 illomhnya viszonylag magas. A likvid 
eszkozok i s  a tknyleges kiadassal jar6 kotelezettskgek kiilonbozete 60.371 eFt-ra 
nott. Vagyis az indul6 illapot a kovetkezo uzleti &re nkzve kedvezobb, mint 
tavaly volt. 

Tekintettel a ckg forg6eszkoz szukskgletere, az Igazgat6shg azt javasolja a 
tulajdonosoknak, hogy az ad6zott eredmenyt helyezzkk eredmknytartalkkba. 

Budapest, 2007. marcius 23. 

Klausz Ghbor 
vezkrigazgat6 



IV. Az Igazga;$$isag javaslata az AGMI ZRt 2 0 0 6 & ~ L . ~ -  
ad6zott eredmCnyCnek felhasznhlashra 

Az AGMI ZRt Igazgatosaga javasolja a Kozgyulisnek, hogy a Tarsasag 2006.6vi 

3.010 eFt 

adozott eredmknykt helyezze eredmknytartalkka ba. 

A hosszG iveken at nem kieligitoen nyereseges gazdalkodis, valamint az MRP 
hiteltorlesztisbol adod6 kinyszerii osztalikfizetesek kovetkeztiben a Tirsasagnak 
ivekig nem nyilt lehetosige a forgoeszkozok megfelelo szintii bovitisire. 
Jelenleg a c ig  a fizetisi nehizskgek idoszakaiban folyoszamla-hitelt vesz iginybe. 
A hitel felvitelinek lehetosige kizarolag a bankoktol figg, az epiiletek jelzaloggal 
valo terhelisivel, 6s tobblet-koltseggel jar. 
A 2006. 8vi eredmeny tartalekba helyezese - ha csekely mertekben is - de a 
forgoeszkozok gyarapodasat szolgalna, melyre a c i g  mukodisi biztonsaganak 
fenntarthsahoz elengedhetetlenul szuksig van. 



Kiegeszit6 melleklet 
a Cs. M. lpari Park Kht 2006.12.31.-i eves beszamolojahoz 

1. Vallalkozas iellemzoi 

1 .I A tarsasag 2003.08.28.4 datummal atalakulassal j6tt Ietre, a tarsasag a 
Cs.M.lpari Park Kfi. teljes joglj jogutodja. 
Fo tevekenysegi kore: ingatlan hasznosit~s, ingatlan kezeles, uzletviteli ta- 
nacsadas, mashova nem sorolt gazdasagi tevekenyseget segito szolgalta- 
tas 

1.2. A tarsasag jegyzett tokeje: 3.000.000 Ft 
A jelenlegi tulajdonosok: XXl. ker. hkormanyzat 510.000 Ft 17,O % 

Cs. Gyariparosok Egy. 2.490.000 Ft 83,O O h  

1.3. A tarsasag tevekenysegerol kettos konyvvitelt vezet es eves beszamolot 
keszit 
A merlegzaras idopontja: 2007. februar 20. 

A tarsasag eredmeny kimutatasa osszkoltseg eljarassal keszul. 
A tarsasag nem tagja konszolidacios kornek. 

2. A szamviteli politika fo vonasai 

2.1. Befektetett eszkozok 

A tarsasagnal a befektetett eszkozok minositese egyedileg kerul vegrehaj- 
tasra. Az ertekcsokkenes meghatarozasa linearis leiras modszerevel torte- 
nik. Az ertekcsokkenesi leiras naptari napokra, a varhato hasznalati idotar- 
tam fiiggvenyeben kerijl meghatarozasra. 
Az 100.000 Ft egyedi beszerzesi erteku eszkozok 3 ev alatt, az 50.000 Ft 
egyedi beszerzesi ertekii eszkozok hasznalatbavetelekor egyosszegben ke- 
rulnek leirasra. 

2.2.1. Keszletek 

A tarsasag keszlettel nem rendelkezik. 
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2.2.2. Kovetelesek 

A tarsasag a kovetelkseket egyedileg, konyv szerinti krtkken krtekeli. 

2.3. Kotelezettskgek 

A tarsasag a kotelezettskgeket egyedileg-, konyv szerinti erteken ertkkeli. 

A tarsasagnal alkalmazott szamviteli elveket - a fentieknkl rkszletezettebb for- 
maban - a szamviteli politika, valamint a szabalyzatok tartalmazzak. 

I I. S pecifi kus kiegeszitesek 

1. Merleg hez kapcsolodo kiegeszitesek 

A tarsasagnal a befektetett eszkozok krteke 8.1 91 eFt, amelybol7.913 eFt 
lithalozat , valamint telek, 278 eFt egyeb berendezes es felszerelks. Targy 
idoszakban a befektetett eszkozok novekedes 745 eFt telek, 2.490 eFt uthalo- 
zat aktivalas, 139 eFt ertekben irodai berendezes, valamint 309 eFt ertekben 
kisertekij eszkoz beszerzesebol adodik. 

A tarsasag koveteles allomanya 2006. december 31 .-en 2.489 eFt, amelynek 
47,7 %-a vevo koveteles. Az egyeb koveteles erteke 1.303 eFt, amely ado 
~ A s A ,  AFA, HIP / koveteles. 
A tarsasag vevoi kovetelesei utan 104 eFt ertekvesztest szamolt el, emellett 
veglegesen leirt 808 eFt erteket. 
A tarsasag penzeszkoz allomanya 3.008 eFt, amely 34 eFt kivetelevel elszamo- 
lasi betetszamlan nyilvantartott eszkoz. 
A tarsasagnak aktiv idobeli elhatarolassal nem kellett szamolnia. 

A tarsasag sajat toke allomanya 2005. december 314n 9.679 eFt., valtozasa: 

A tarsasagnal2005. evi tarsasagi ado onrevizio miatt az eredmenytartalek 
300 eFt mertekkel2006. evben modosul. 

Sajat tBke 

jegyzett tBke 

eredmenytart. 

merleg sz. eredm. 

2005. 
dec 31. 

12.373 

3.000 

9.205 

168 

2006 
dec.31. 

12.709 

3.000 

9.673 

36 

val tozas 

nyit& 
- 
- 

168 

-1 68 

&kezi 

336 
- 

300 

36 



A tsrsassgnak dltartalek kbpzbsi kote~ezettsb~e ;em slit fenn. 
A kotelezettsbgek 2006. december 31 .-i brtbke 876 eFt, melybol 171 eFt szal- 
lit6i tartozhs. Az egybb kotelezettsbg munkabbr, 6s koltsbgvetbssel szembeni 
tartozhs. 
A tsrsassgnak hosszu IejhratO-, 6s hstrasorolt kotelezettsbge nem a11 fenn. 

A passziv iddbeli elhathrolhs brteke 103 eFt, amely teljes egeszeben kbltseg 
jellegu elhatarolas. 

2. Ered mbnv kimutatashoz kapcsol6do kiegeszitesek 

A tarsasag targyidoszaki netto arbevetele 18.279 eFt volt, amelynek 93 %-a 
kapcsolodik az uthasznalathoz, a fennmarado resz kozmu engedblyezesi-, 
kornyezetvedelrni tevekenyseg , valarrlint egyszeri egyeb, es tovabb szamla- 
zott tevekenyseg bevbtele. 

A tarsasag export arbevetelt nem realizalt. 

A tarsasag egyeb bevetele 5.608 eFt., amely meghatarozo reszben tamoga- 
tas. 

Az anyagjellegij raforditas erteke 14.353 eFt., melynek 83,6 %-a igenybe vett 
szolgaltatas. Ez ut6bbi reszletezese: 

- berleti dij 1.241 eFt 

- Litjavitas, uttakaritas 2.226 eFt 

- terulet rendezes 1.501 eFt 

- szakertoi, palyazati d ij 880 eFt 

- egyeb igenybevett szolg. 4.263 eFt 

- telefon, posta 652 eFt 

- egyeb 1.232 eFt 

Qsszesen 11.995 eFt 

A szemelyi jellegu raforditasok erteke 7.571 eFt., a berkoltseg 5.540 eFt. 

A cegvezeto reszere targyidoszakban 3.600 eFt berkoltseg kerult kifizetesre. 

A tarsasag 2 fo teljes munkaidos munkavallalot foglalkoztatott. 

A tarsasag hltal elszamolt ertekcsokkenesi leiras merteke 539 eFt, terven fe- 
luli leiras nem valt szuksegesse. 

Az egyeb raforditas erteke I .409 eFt., n~elybol 326 eFt orlkormanyzati ado, 
104 eFt vevoi ertbkvesztbs, 808 eFt vevo koveteles leirasa. 

A tarsassg adozas elotti eredmbnye 36 eFt, mel-leg szerinti eredmenye 
36 eFt. 



A tarsasagnak tarsashgi ad6fizet6si kotelezetts6ge nem keletkezett, az ad6 
alap meg hatarozasanak r6szletez6se: 

- tarsasagi ado alapja 36 eFt 

- ado alapot novel6 1.622 eFt 

- ad6 alapot csokkento 1.622 eFt 

- ado alap 0 eFt 

- tarsasagi ado 0 eFt 

3. Vaqvoni-, penzijqvi-, iovedelmezoseqi mutatok alak~~lasa 

befektetett eszk arany 0,368 0,598 
forgoeszkoz arany 0,632 0,402 
sajat toke arany 0,899 0,928 
forgotoke eFt 7.449 4.621 
likviditasi rata I. 1,922 3,434 
likviditasi rata II. 6,988 6,275 
arb.aranyos uz.eredm. 0,010 0,001 

Budapest, 2007. aprilis 23. 



CSM. Ipari Park Szolghltat6 Kht. 

A Kht. jogeloclje 1997. mhrcius 5-611 alakult. 

Meghathrozb cClja volt a thrsashgnak 2006. Cvben _ a kozforgalom s z h h r a  megnyitott tit 
fejlesztkskhez, fenntartisAhoz Cs iizemeltetksChez kapcsol6d6 tevkkenyskg. irhyitisa , 
koordinilisa, ezen tevCkenysCghez sziiksCges sajit-, Cs Onkormhyzati forrisok megszerzese, 
a forrkok hatkkony felhasznilisa. 

A kozhasznu tarsashg fo tevCkenysCge 2006. Cvben 

- Koztiti uzletig feladatainak ellitha, kozforgalmi utak karbantartha, takaritisa 
- Szakhat6sigi engedClyezCsi iigyek koordinilisa, dokumentilisa, 
- Az Ipartelepet erinto ugyekben egyiittmiikodCs a hat6sigokkalCs thrs szervekkel 
- A CsM iparteleppel kapcsolatos adatok nyilvintartisa, informici6szolgiltatis 
- ~ z l e t i  tanicsadis 

A fenti tevCkenysCg ellhthsahoz meghathrozott 2006. Cvi feladatok: 

- Az Ipartelepi kozutak, kozteriiletek, muszaki 1CtesitmCnyeinek fenntartisiban, 
karbantartisiban kozremukodCs. 1 katyws,  takaritis, sikosshg mentesites / 
- Az bthasznilati szerzodCsek s h i n &  novel& a szerzodessel mCg nem rendelkezo 
tulajdonosi korben - kiilonos tekintettel az ~ n k o r m i n ~ z a t  lehetosegeire -, az iizemeltetksi 
feladatok forrisihoz hozzijarulas. 
- Kozvilagitis tulajdonviszonyainak rendezese, a viliigitisi hil6zat atadasa a Fovirosnak 
- EgyiittmukodCs az Onkormanyzattal az utcanCv tiblik, hbszimok kiadisiban Cs 
kihelyezCskben 
- A volt Csepel Muvek 1 . s~ .  fokapu arculatinak rendbetktele. 
- CCgnyilvintartisi rendszer mukodtetese, bovitCse, informaci6szolgiltatis, egyiittmiikodes 
~nkorminyzattal 
- Teherforgalmi elkeriilo bttal osszefbggo adatszolgiltatis 
- Forgalomtechnikai rend (kozut, vasbt) bjraszabiilyozisaban egyiittmukodks az 
Onkormhnyzattal ks a tulajdonosokkal 1 I. Cs IV. kapu / 
- Ipartelepi kozrend, kozbiztonsig fenntartisa es javitasa , korzeti megbizotti iroda mukodCsi 
feltkteleinek biztositisa 
- EgyiittmukodCs a Villalkozisokkal, az QdekvCdelmi szervezetekkel Cs a hat6sigokkal 
(Foldhivatal) az onill6 helyrajzi szamok kiadisival kapcsolatban, valamint a tombon beliili 
viltozisokban. (RRT m6dositiis) 
- KozremiikodCs a kozbt alatti foldingatlanok Onkormhyzat rCszCre torteno itadkiban. 
- Kornyezeti kirokozis megelozeseben kozremukodCs az Crintett hat6sigokkal (Viziigy, 
veszClyes hulladkkok). 
- Piilykatok felkutatisaban, kidolgozisiban, benybjtishban egyiittmukodCs az 
~nkormhyzattal.  
- A fenti tCmAkkal kapcsolatban a Villalkoz6k rendszeres tijCkoztatasa, hirlevelekkel Cs az 
~nkormhyza t  honlapjanak sziiksCg szerinti felhasznalishval. 



2006. Cvi gazdalkodasi terv teljesiilkse 

Sajat forras 
Terv TCny 

BevCtelek 

~thasznilati  dij 
EgyCb nett6 Arb 
Egykb bevktel 
PCnzugyi bevktelek 
Bevttelek osszesen 

KoltsCgek, raforditasok 

~ t j  avitis 1.500 eFt 
BQ+jhlkk 7.276 eFt 
BQleti dij 1.205 eFt 
Szhit6gCp felugyelet 800 eFt 
Irodaszer 900 eFt 
Adatfeldolgozis 1.650 eFt 
Rekl Am --- 
Konyvelks, konyvvizsgilat 850 eFt 
Amortizici6 --- 
Javitis, karbantartas --- 
Posta, telefon, internet --- 
EgyCb, az elobbiekben fel nern sorolt szolg. --- 
EgyCb raforditisok 1.351 eFt 
Koltskgek, riforditisok osszesen 15.532 eFt 

A riforditisok 808 eFt CrtCkben tartalmaznak vevoi kinnlevos6g leirist, amelybol 755 eFt 
HUSS Kft.-vel kotott 50%-os meg~llapodis kovetkezmknye. A tirsasig mCrleg szerinti 
eredmknye + 36 eFt. 

A tirsasag 2006. Cvben koltsCgvetCsse1 szembeni kotelezetts6gCnek idoben eleget tett, a 
tirsasignak ismert peres iigye nincs. 

A 2006. ev jovore vonatkoztathat6 tapasztalatai: 
- az uthasznhlati dijat fizetok korCt nern sikeriilt boviteni, sot az Cv s o r h  tobb, koribban 
Cveken keresztiil dijat fizeto tksasig bontotta fel a szerzodCst, illetve tagadta meg az 6t 
karbantartishoz va16 ilyen m6don va16 hozzijirulkt 
- az fithasmilati dijat fizeto tksas8gok egy rtsze nern a tknyleges teriilet, hanem lknyegesen 
kevesebb teriilet alapjin fogadja el a s z h l i k a t  
- a fentiekbol ad6d6an az arhyos  teherviselds nern val6sul meg, a tendenciikat figyelembe 
vkve ezen forrassal a jovoben nem, illetve csak minimalis mtrtkkben lehet s z h o l n i  
- az Crvknyes szerzodCsse1 rendelkezo 6s a szhltikat nern kifogisol6 tobb tirsasag pCnziigyi 
kotelezettsegkt nern hajland6 rendezni, a 1ejch-t ,,beragadt7' kinnlevosCg kozel 1,8 mFt 
- a tirsasig tevkkenyskge fenntartistihoz 6j forrasok igknybevktele vhlik szuksCgessk 
- 2006. december 3 1. hatillyal az 6thasznalati szerzbdksek felmondisra keriiltek. 



- Kezdemtnyeztiik a Csepel Muvek teriiletin Atmeno kiemelt fofitosshgd magbnutak 
onkormbnyzatnak torttno itadisit. 

A thsas9g 2006.Cvben a rendelkeztsre 9116 forrisok racionilis felhaszn919sAval feladatainak 
eleget tett, a gazdhlkodisi Cvet tervszintu, minimilis eredmtmyel ziirja. A jovot Crintoen 
azonban sziiksCges a rendelkezksre 8116 forrbok Cs az elvtgzendo feladatok forrbigtnyCnek 
osszehangol Asa 

Budapest, 2006. 9pnlis 23. 

7 ezeto igazgato 



Dr. Takacs Imre bejegyzett kbnyvvizsgllb 

1213 Budapest, Szent Laszlb u. 78. 1119. 

Kamarai tagsagi szam: 002496 

FUGGETLEN KONYVVIZSGAL~I JELENTES 
a 

CS.M. lpari Park Szolgaltato Kht 
121 l.Budapest, Kozponti Dt 17-19. 

2006.decernber 31 

forduldnapra kBszitett Bves besz~molojj8rbl 

CS.M. lpari Park Szolgaltato Kht 

gazdalkodo szervezet mellekelt 2006. Bvi Bves beszhmolojanak konywizsgalatat, amely a 2006. december 314 fordulonapra elkeszitett eves 
beszamolb merlegebal , melyben : 

eszkozbk, forrasok fiiijsszege: 

mbrleg szerinti eredmbny: 

13 688 ezer Ft 

36 ezer Ft 

az ezen idapontra vegzad6 Bvre vonatkozd eredmenykimutatasbdl es a jelentos sdmviteli politikak bsszefcglalBsat Bs az egyeb magyarhzo 
megjegydseket tartalmazd kiegeszito mellekletbdl all. 

Az eves besdmolonak a szarnviteli tbrvenyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott altalanos szhmviteli elvek szerint torteno elkeszitese Bs 
valos bemutatasa az ugyvezetes felel&Bge.Ez a felel6sseg magaban foglalja az akar csalasbol, akar hibBbo1 eredo, lenyeges hibas allitasokt61 
mentes Bves beszamolo elkdszitese es valos bemutatasa szempontjabol relevans belsd ellenorzes kialakitasiit, bevezeteset, fenntartAsiit,megfelel6 
szamviteli pditikak kivhlasztasiit es alkalmaz8sAt, valamint az adott kdriilmenyek kozott Bsszerii szamviteli becsleseket 

A konywizsg81o felelossBge az Bves besdmold velemBnyezese az elvBgzett konywizsgalat alapjhn, valamint az uzleti jelentBs 6s az eves beszamolo 
osszhangjanak megitelese. 

A k6nywizsgalatot a magyar Nemzeti Kdnywizsgalati Standardok es a konywizsghlatra vonatkoz6 - Magyarorszagon BrvBnyes - tbrvBnyek 6s egyBb 
jcgszabalyok alapjhn hajtottam vBgre. A fentiek megkovetelik, hcgy megfeleljunk bizonyos etikai kdvetelmenyeknek, valamint hcgy a kdnywizsgalat 
tervezBse 6s elvBgzBse reven elegendo 6s megfeleld bizonyitBkot szerezzOnk arrol, hogy az Bves besz6molo nem tartalmaz IBnyeges hibas 
allitasokat. 

Az elvBgzett k6nywizsghlat magaban fcglalta olyan eljhrhsok ~Bgrehajthsht , amelyek cBlja konywizsghlati bizonyitkkot szerezni az Bves 
beszamoloban szereplo osszegekrol 6s kozzetetelekro1.A kivhlasztott eljarasok, beldrtve az eves besdmold akar csalasb61. akar tevedesbdl eredo , 
lenyeges hibas allithsai kcckazatanak felmereseit, a konywizsg81o megitelesetol Wggnek. Az eves beszBmoldhoz kapcsolodoan a konywizsgald 
kockazatfelmerBsenek nem cbga, hcgy a vallalkozas bels6 ellen6rzBsenek hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon. 

A konywizsghlat maghba fcglalja tovAbb8 az alkalmazott szhmviteli alapelvek Bs az OgyvezetBs IBnyegesebb becslBseinek, valamint az Bves 
beszamolo bemutatasanak ertBkeleset.Az ilzleti jelentessel kapcsolatos munkam a fent emlitett teriiletre korlatozodott es nem tartalmazta egyBb, a 
TBrsasAg nem auditalt szamviteli nyilvantarthsaibol levezetett informaciok attekintbdt. Meggy6z6d6sem, hogy a megszerrett kbnyvvizsgalati 
bizonyitbk elegendd 6s megfeleld alapot nyujt a kbnyvvizsgllbi zarad6k (velem6ny) megadasahoz. 

Konyvvizsgaloi dradek: 

A konywizsgalat soran a tarsasag eves beszamolojat, annak reszeit Bs teteleit, azok konyvelesi es bizonylati alatamasztasat az ervenyes Nemzeti 
Kdnywizsghlati Standardokban fcglaltak szennt felulvizsgaltam, 6s ennek alapjan elegendd 6s megfeleld bizonyossagot szereztem arr61, hogy az 
eves beszamolbt a szamviteli tbrv6nyben foglaltak 6s az altalanos szdmviteli elvek szerint keszitett6k el. Velemenyem szerint az eves 
beszamolb a Kht 2006. december 314n fennallb vagyoni, p6nzilgyl 6s jbvedelmi helyzet6rdl megbizhatb 6s valbs k6pet ad. Az Iizleti 
jelentes az eves beszlmolb adataival bsszhangban van. 

Budapest, 2007.05.10. A' 7"z &L.- 
Dr. Takacs lmre 

bejegyzett konywizsgB16 
Kamarai tagsiigi szAm: 002496 



SYNTAN vegyianyaggydrto ' ~ f t  / 

Kiegeszito melleklet az 2006 evi beszamolohoz 

~ l ta lanos resz 

Gazdasagi forrna : Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Alakulas idopontja : 1992. jdlius 1. 
Alaptevekenyseg : Vegyianyaggyartas, forgalmazas 
Tarsasag tulajdonosai : Belfoldi maganszemelyek 82,7%-ban 

onkormanyzatok 17,3%-ban 

Adoszarn : 1 08031 27-2-43 
Cegjegyzek szama : 01 -09-1 69073 

A Tarsasag piaci pozicioja az elozo evhez kepest nem valtozott. 

A Tarsasag kidolgozott szamviteli politikajanak alapelve, hogy a szamvitelileg alatarnasztott 
eredmenyt rnegbizhatoan, osszehasonlithatoan mutassa ki. A szamviteli torveny alapelvei 
ervenyesuljenek. 

A Tarsasag ' ~ v e s  Beszamolo '-t keszitett, melyben a merleg ' A' valtozatu, az eredrneny- 
kimutatas 'A' valtozatu osszkoltseg eljarassal keszult. 

A merleg keszites napja : 2007. aprilis 30. 
A merleg fordulo napja : 2006. december 31. 

A Tarsasag a konyvvezetese soran a koltsegek konyvelese elsodlegesen az 5-0s szamla- 
osztalyokon tortenik. Az ertekcsokkenes linearis modon a brutto ertek alapjan tortenik. A 
targyi eszkozok kozul az 50 000 Ft egyedi ertekhatart el nem ero eszkozok 
hasznalatbavetelkor teljes egeszeben leirasra kerulnek. 
A vasarolt keszletek nyilvantartasa rnennyisegileg tortenik, a rnerlegfordulo napjan a leltar 
alapjan utolso beszerzesi aron kerulnek ertekelesre. 
A devizaban torteno ugyletek ertekelese az MNB kozep arfolyaman kerul ertekelesre. 
~rtekvesztes kepzese hataridon tuli kovetelesekre egyedi elbiralas alapjan kovetkezokeppen 
tortenik: 

90-1 80 napos kesedelem eseten 2% 
180-360 napos kesedelem eseten 5% 

360 napon tlili kesedelern esten 25% 

A targyi eszkozok erteket a merlegbe alapvetoen leltarkeszitessel (ny~lvantartasok alapjan) 
allitottuk be, amit az tesz lehetove, hogy a targyi eszkozok analitikus nyilvantartasat 
folyaniatosan, napra keszen es a szamviteli alapelveknek megfeleloen vezetjuk. 
A targyi eszkozok ertekcsokkenesi leirasaval kapcsolatos tudnivalok: 
A Tarsasag az ertekcsokkenesi leirast az eszkoz hasznalatba vetelenek napjatol szarnitja, az 
50 000,- Ft erteket meg nem halado targyi eszkijzoket a vallalkozas hasznalatba vetelkor 
egysegesen egy osszegben leirja. Az ertekcsokkenest az uzembe helyezes napjatol a targyi 



eszkoz (immaterialis javak) allomanyi ertekenek figyelembe vetelevel szamolja el. A Tarsasag 
amortizacios gyakorlatat alapvetoen a linearis ertekcsokkenesi leiras alkalmazasa hatarozza 
meg a hasznos elettartam es a maradvanyertek figyelembevetel6vel. Az ertekcsokkenesi 
leiras alapjaul 2001 .01.01. utan beszerzett targyi eszkozok (inimaterialis javak) 
maradvanyertekkel csokkentett brutto erteke szolgal minden esetben. A 2001 .O1 .O1 elott 
beszerzett targyi eszkozoknel (immaterialis javaknal) az ertekcsokkenesi leirast a megkezdett 
rnodon folytatjuk. 

A kijveteleseket, kotelezettsegeket a merlegben az elismert osszegben, illetve a kovetelesek 
eseten az ertekvesztessel csokkentett, az ertekvesztes visszairt osszegevel novelt, konyv 
szerinti erteken mutatja ki a Tarsasag. 

A Tarsasag immaterialis javak koziil szellemi termekekkel rendelkezik. 
A Tarsasag nem keszitett sajat eloallitas6 targyi eszkozt. 
A Tarsasag ertekpapirokkal nem foglalkozik. 
A Tarsasagnak hosszu lejaratu kotelezettsege nincs 
A Tarsasag ertekhelyesbites lehetosegevel nem elt. 
A Tarsasagnak ellenorzese, onellenbrzese nem volt. 

A Tarsasag targyi eszkozeiben bekovetkezett valtozasok az alabbiak eft-ban 

Muszberend. Egyeb berend. 
lngatlanok gepek,jarmu felsz.jarmu Beru hazas 

Osszesen 

2006.01.01. 
Brutto ert. 118 753 

Novekedes 
Aktivalas 
Csokkenes 
Selejtezes 

2006.01.01. 
Elszam. ECS 12 508 
Novekedes 1 077 
Csokkenes 
2006.1 2.31. 
Elszam. ECS 13 585 

2006.12.31. 
Nett6 ert. 105 168 



Eszkozok es Forrasok megoszlasa a fordulo napon : 

Eszkozo k Forrasok 

Befektetett eszkozo k 91,73% Sajat toke 54,46% 
Forgoeszkozok 8,27% Celtartalek 
Aktiv idobeli elhat. Kotelezettsegek 44,96% 

Passziv idobeli elhat. 0,58% 
1 oo,ooO/o 1 OO,OO% 

A Tarsasag jegyzett tokeje az elozo evhez kepest nem valtozott. 
A Tarsasag vesztesege 7 691 eft-tal nott. 

Cash flow kimutatas eft-ban 

I. Szokasos tevekenysegbol szarmazo penzeszkoz valtozas 
1. Ad6zas elotti eredmeny 
2. Elszamolt amortizacio 
3. Elszamolt ertekvesztes 
4. Celtartalekkepzes es elszamolas kulor~bozete 
5. Befektetett eszkozok ertekesitesenek eredmenye 
6. Szallitoi kotelezettseg valtozasa 
7. Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek valtozasa 
8 Passziv idobeli elhatarolasok valtozasa 
9. Vevokoveteles valtozasa 

10. Forgoeszkozok valtozasa (vevo es penzeszkoz nelkul) 
11. Aktiv idobeli elhatarolasok valtozasa 
12. Fizetett ado nyereseg utan 
13. Fizetett osztalek, reszesedes 

II. Befe ktetesi tevekenysegbol szarmazo penzeszkoz valtozas 
14. Befektetett eszkozok beszerzese 
15. Befektetett eszkozok eladasa 
16. Kapott osztalek 

I I I. Penzugyi muveletekbol szarmazo penzeszkoz valtozas 
17. Reszvenykibocsatas bevetele 
18. Kotveny kibocsatas bevetele 
19. Hitelfelvetel 
20. Hosszu lejaratra nyljjtott kolcson6k megszuntetese 
21. Veglegesen kapott penzeszkozok (bef.penzijgyi eszk.leir.) 
22. Reszvenybevonas (tokeleszallit6s) 
23. Kotveny visszafizetes 
24. Hiteltorlesztes, -visszafizetes 
25. Hosszu lejaratra nyljjtott kolcsonok 
26. Veglegesen adott penzeszkozok 
27. Alapitokkal szembeni egyeb hosszu lej.kot.valt. 

IV. Penzeszkozok valtozasa 



Eredmenykimutatashoz kapcsolodo kiegeszites : 

Egyeb raforditasok kozott szerepel az Onkormanyzatoknak fizetendo epitmenyado 
(1 984 eFt), iparuzesi ado ( 124 eFt). 

Tovabbi kiegeszitesek : 

Kornyezetvedelmi vagy egyeb garancialis kotelezettseg nincs. 

Az atlagos statisztikai letszam : 6 fo 
A munkavallalok reszere kifizetett jarulekfizetesi kotelezettseg ala eso jovedelem 
6 621 eFt volt. 

A Tarsasagnal Felijgyelo Bizottsag mukodik. A Felugyelo Bizottsag tagjai tisztelet dijat 
nem vettek fel. 

Vagyoni, penzugyi, jovedelmi helyzet alakulasa : 

Bef.eszk.ert. 105 728 
Bef. eszkoz aranya : ..................... ----------- 91,73% 

0ssz.eszk.ert. 115 263 

Nett6 arbev. 11 305 
Targyi eszk.hatekonysaga : ..................... ----------- 10,69% 

Targyi eszkozok 105 728 

Netto arbev. 11 305 
Eszk.fordulat szama: ..................... ----------- 9,81% 

0ssz.eszk.ert 115 263 

Forg6eszk.ert. 9 531 
Forgoeszkoz aranya : ..................... ----------- 0,08 

0ssz.eszk.ert. 115 263 

Netto arbev. 11 305 
Keszletek fordulat sz.: ..................... ----------- I ,37 

Keszletek 8 256 

Sajat toke 62 777 
Sajat toke aranya ..................... ----------- 54,46% 

Osszes forras 115 263 

t)ssz. Kot. 51 822 
Eladosodasi mutato ..................... ----------- 82,55% 

Sajat toke 62 777 



Penzall.+Kov. 
Likviditasi mutato I.: ..................... 

Rovid lejar.kot. 

Penz allomany 
Fizetokepesseg : ..................... 

Rovid lejar.kot. 

Forgoeszkozok 
Likviditasi mutato 11.: ..................... 

Rovid lejar. kot. 

Az ~ v e s  beszamol6t R6th Edit kkszitette (nyilviintartasi szam: 153526). 

Budapest, 2007. aprilis 27. 

Kadar Bela 
ugyvezeto igazgato 



Jegyzokonyv 

a SYNTAN Kft 2007. majus h6 30. napjin 
9.00 6rai kezdettel 

a tirsasag szCkhelyCn megtartott taggyiilCsCro1 

Jelen vannak 
Kadir BCla 4950 szavazat 
Kadir BClinC 5 140 szavazat 
Bp.XXI., Csepeli Onkormanyzat kkpviseletkben Endrody Istvin 960 szavazat 
FEG Invest Kft kCpviseletCben Pallinger Vilmos 

Khdir BCla, a taggyiilks osszehiv6ja, egyben levezeto elnoke megallapitja, hogy a 
szabalyszeriien kkzbesitett meghiv6 ellenkre a Fovirosi Onkorminyzat nem 
kkpviselteti magat. A torzstoke 213 rCsze kkpviselve van, igy a taggyiilks 
hatirozatkkpes. Megnyitja az ulCst, ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Az ugyvezeto beszAmol6ja a 2006-0s gazdasagi Cvrol. 
2. Szavazas a tirsasag 2006. Cvi mCrlegbeszhol6jinak elfogadask61. 

1. A taggyiilks 200715. szamu hatarozataval az ugyvezeto beszamolbjat elfogadta. 
2. A taggyiilCs 200716. szamu hatarozataval a tirsasag 2006. Cvi mCrlegbeszamol6jat 
elfogadta. 

EgyCb felmeriilo kCrdCsek hijin a levezeto elnok a taggyiilkst berekeszti. 

Kadir BCla Kadir BClinC 



Budapest XXI. keriilet, Csepel ~nkormhn~zata  KCpviselo Testiilet 
~agyonkezel6 6s vagyoahasznosit~ ~orlhtolt  ~ e l e l i s d ~ i i  Tiirsasiig 

U G Y V E Z E T O  I G A Z G A T O  

1215. Budapest, Katona J. u. 62-64. 
m: 1751. Budapest, Pf.: 73. 

4: (+36) 1-276-9765 Fax: (+36) 1-276-6934 
-,?- internet: www.csevak.hu; e-mail: endr~dv.ist\~an@cse~~ak.l~u 

C6gjegyzCkszim : 01-09-465477 (Fovirosi Birhsig, mint C6gbirhsig) 

Targy: SYNTAN Kft. beszamol6ja Iktati, s z h :  4/28 4 r/ d ( ? ~ / / / 0 7  

Budapest XYI. keriilet 
Csepel Onkormdnyzata 
Polgarmesteri Hivatal 
Viirosgazdhlkodhsi ~ ~ a z a t  

Hnlmos Zstva'nne' Asszony 
agazatvezeto 

Tisztelt ~ ~ a z a t v e z e t o  Asszony! 

2007. majus 30-in ~nkorminyzatunk kkpviseletkben rkszt vettem a SYNTAN Kft. taggyulkskn. 

A taggyulks napirendjkn a Kft. 2006. Cvi beszamol6ja szerepelt, arnely elfogadasra keriilt. 

Jelen levelem mellkkletekent megkiildom a Kft. 2006. kvi beszholojat, illetve a taggyulks 

j egyzo konyvkt szives felhasznalasra. 

Budapest, 2007. majus 3 1. 

Tis z t e l e t t e l :  
j :,,,..., ..G.>~;>.;;;;:;~,:: !:':>g -... Qr?2**. -.>-,;,,-9 * ,.,.. ' 

, .. 
?<4pi.l.2$:6 s ~ ~ ~ ~ ~ i s ?  

~ ~ j o , ; k ~ z , ~ ; A  tS yq , , .. . i- ' - s:i..n;aasm~~,ls{f,f 
~-.x;$i.::;~ci: %fii<+:+zBdS~ y&g+..eG 

E ~ > X S ~  1 
iigyvezeto igazgato 

MellCkle t : 2006. evi beszhmol6 
Taggyiilksi jegyzokonyv 
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