
 

 

 

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor 

vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő 

tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2017/1129 EU rendelete („Prospektus Rendelet”), a tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) alapján készült. 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

a 

SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

mint kibocsátó („Kibocsátó”) által korábban kibocsátott valamennyi, összesen 1.000.000 

darab 100 Forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényének („Részvények”) 

a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez. 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: A Tpt. 23. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a Részvények 

szabályozott piacra való bevezetésének lebonyolításához nem szükséges befektetési 

szolgáltatót megbízni, mivel nem kerül sor nyilvános ajánlattételre. A Kibocsátó nem 

bízott meg befektetési szolgáltatót, nincsen a Kibocsátóval egyetemlegesen felelős 

forgalmazó vagy más harmadik személy. A Tájékoztatóban foglalt valamennyi 

információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség kizárólag a 

Kibocsátót terheli. 

 

 

2020. május 11. 

 

A Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2020. május 28. napján kelt, H-KE-III-

242/2020. számú határozatában engedélyezte. A Tájékoztató a jóváhagyó határozat 

keltétől számítottan 12 hónapig érvényes. 
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ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS 

 

Értékpapírok forgalomba hozatalának szabályozása és a forgalomba hozatalhoz 

kapcsolódóan készített dokumentációk tartalmi és nyilvánosságra hozatali követelményei 

országonként eltérőek. Így a jelen Tájékoztató terjesztése, illetve a Részvények nyilvános 

forgalomba hozatala, a Részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel, a Részvényeknek 

szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe való bevezetése is az egyes 

jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet.  

A Kibocsátó a Tájékoztatót kizárólag Magyarországon kívánja terjeszteni és nem vizsgálta 

a más országokban alkalmazandó jogszabályi követelményeket, hogy miként lehetséges 

jogszerűen terjeszteni a Tájékoztatót Magyarországon kívül, vagy azt, hogy más 

országokban a Részvények jogszerűen forgalomba hozhatók és értékesíthetők-e, illetve nem 

vállal felelősséget a Magyarországon kívüli forgalomba hozatal és értékesítés 

jogszerűségéért. 

A Kibocsátó Magyarországon kívül, és ott is kizárólag a szabályozott piacra való 

bevezetéshez szükséges mértékben, nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a 

Részvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy a Tájékoztató terjesztését lehetővé tenné 

egy olyan országban, ahol az értékesítéshez, a szabályozott piacra való bevezetéshez vagy 

a terjesztéshez engedély, bejelentés vagy egyéb intézkedés szükséges. Ennek megfelelően, 

az ilyen országban a Részvények nem hozhatóak nyilvánosan forgalomba, illetve nem 

értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül. Továbbá a Tájékoztató, a hirdetmény vagy 

egyéb forgalomba hozatali dokumentumok nem terjeszthetők, vagy hozhatók 

nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amely biztosítja az adott 

ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását. 

A Kibocsátó felkéri azokat, akik a Tájékoztató birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak a 

Tájékoztató terjesztésére, illetve a Részvények nyilvános forgalomba hozatalára, nyilvános 

ajánlattételére vonatkozó minden esetleges korlátozásról, rájuk irányadó rendelkezésekről. 
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1 ÖSSZEFOGLALÓ 

1.1 Bevezetés és figyelmeztetések 
1.1.1 Bevezetés 

 Az értékpapír megnevezése és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) 
Értékpapír megnevezése: SunDell Estate Zrt. törzsrészvény 
ISIN: HU0000173752 
 

 A kibocsátó megnevezése és elérhetőségei, a jogalany-azonosítója (LEI) 
SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
E-mail: sundell@sundell.hu 
LEI: 529900VUFNK4NMC6YJ22 
 

 A szabályozott piacra bevezetést kérő személy megnevezése és elérhetősége 
SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt. 
 

 A Tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és elérhetőségei 
Magyar Nemzeti Bank  
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 
Telephelye:1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
 

 A Tájékoztató jóváhagyásának napja 
2020. május 28. 
 
1.1.2 Figyelmeztetések 
A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: 

(i) az Összefoglalót a Tájékoztató bevezető részeként kell értelmezni; 
(ii) a Részvényekbe történő befektetésről szóló döntést a Tájékoztató egészének ismeretében 

lehet meghozni; 
(iii) ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, 

előfordulhat, hogy a nemzeti jogszabályok alapján a felperes befektetőnek kell viselnie 
Tájékoztató fordításának költségeit a bírósági eljárás megindítását megelőzően; továbbá 

(iv) polgári jogi felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az Összefoglalót – az 
esetleges fordításával együtt – benyújtották, de csak abban az esetben, ha az Összefoglaló 
félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban a Tájékoztató többi részeivel, vagy ha – 
a Tájékoztató többi részével együtt értelmezve – nem tartalmaz kiemelt információkat 
annak érdekében, hogy elősegítse a befektetőknek a Részvényekbe való befektetésére 
vonatkozó döntését. 
 

1.2 Kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk 
1.2.1 Az értékpapír kibocsátója 

 A kibocsátó székhelye és jogi formája, jogalany-azonosítója, a működését szabályozó 
jogszabályok, valamint az ország, amelyben bejegyezték 

A Részvények kibocsátója a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; cégjegyzékszám: 01-10-140036; LEI kód: 
529900VUFNK4NMC6YJ22). A Kibocsátóra a magyar jogszabályok vonatkoznak, működését 
különösen a Ptk., Ctv. és a Tpt. szabályozzák. A Kibocsátó bejegyzésére Magyarországon került sor. 
 

 A Kibocsátó fő tevékenysége 
Főtevékenység: 68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 
 A Kibocsátó fő részvényesei, beleértve azt is, hogy kinek áll közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt 
A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 25 %-ban a GOPD Nyrt., 22 %-ban a Filatina Kft. 
(Filatina Kft. közvetlen tulajdonosa 100%-ban a Primula Kincs Kft., melynek közvetlen tulajdonosa 
100%-ban Dr. Vikor Áron Dávid), 15,5 %-ban Rizó Mihály, 12,5 %-ban a Green-Rose Kft. (Green-Rose 
Kft. közvetlen tulajdonosa Filep Anita 9,091%-ban és 90,909%-ban a Primula Kincs Kft., melynek 
közvetlen tulajdonosa 100%-ban Dr. Vikor Áron Dávid), 12,5 %-ban a Copa Carpa Kft. (Copa Carpa 
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Kft. közvetlen tulajdonosa 50%-ban a Gaudetti ingatlan Kft. és 50%-ban az Oregon 21 Ingatlan Kft., 
mely társaságok közvetlen tulajdonosa 100%-ban a GOPD Nyrt.; igazgatóságának elnöke: Piukovics 
Gábor, képviselet módja önálló; 5 %-ot meghaladó részvénytulajdonosok: Piukovics András, Piukovics 
Domonkos, Piukovics Gábor, Piukovics István és Uzsoki András), 11 %-ban a Primula Kincs Kft. 
(Primula Kincs Kft. közvetlen tulajdonosa 100 %-ban Dr. Vikor Áron Dávid) és 1,5 %-ban Dr. Lukács 
Róza. A Piukovics testvérek összrészesedése 19,95 %, Uzsoki András részesedése 6,19 %. 
 

 A Kibocsátó legfontosabb vezetőségi tagjainak megnevezése 
Piukovics András, vezérigazgató 
 
A Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá válásának napjától az igazgatóság tagjai: 
Piukovics András, dr. Vikor Áron Dávid, Nagy Attila. A felügyelőbizottság és auditbizottság tagjai: 
Megyesné Knipper Krisztina, Latkóczy Laura Hedvig, Uzsoki András.  
 

 Könyvvizsgálók megnevezése 
A múltbeli pénzügyi információk által lefedett és könyvvizsgálatra kötelezett időszakban a Kibocsátó 
könyvvizsgálója Bácsi Ferencné (anyja születési neve: Bacik Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, 
Zöldmáli lejtő 10/B. 4. emelet 17.; kamarai nyilvántartási szám: 002896) volt. A Kibocsátó nyilvános 
részvénytársasággá válásának napjától kezdődő 5 (öt) éves időtartamra a könyvvizsgálói feladatokat 
a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Csévi u. 7. B. ép, nyilvántartási 
száma: 000123, cégjegyzékszám: 01-09-160334) fogja ellátni. Személyében felelős könyvvizsgáló: 
Pataki György Lajos. 
 
1.2.2 A kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk 
A Kibocsátó jogi szerkezete, pénzügyi helyzete és tevékenysége számos változáson ment keresztül 
2017. január 1. és a Tájékoztató lezárásának időpontja között. Az átalakításokat döntően a 
folyamatosan fejlődő tevékenység és gazdasági környezet változása indokolta.  
 
A 2017. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban a Kibocsátó és egyik jogelődje, a F.Lloyd 
Zrt. nem fizetett osztalékot mindenkori tulajdonosai részére. Osztalékfizetést a GreenVillage Zrt. 
jogelődje, a GreenVillage Kft. hajtott végre 2017-ben 450 millió forint, 2018-ban pedig 51 millió 
Forint értékben. Tekintettel a Kibocsátó jogi és gazdasági fejlődésére, valamint projekt alapú 
működésére, a múltbéli osztalékfizetések gyakoriságából nem lehet következtetést leszűrni jövőbeni 
osztalékfizetéssel kapcsolatos tervekre. 
 
A kiemelt pénzügy információk között a Kibocsátó legfontosabb eredmény, mérleg és cash-flow 
kimutatás adatait mutatjuk be a 2017-es, 2018-as és 2019-es évekre. Bemutatjuk a F.Lloyd Zrt, 
valamint jogelődje a F.Lloyd Kft. és a GreenVillage Zrt., illetve jogelődje a GreenVillage Kft. 2017-es 
és 2018-as adatait is. A F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage Zrt. 2019. október 31-én beolvadt a 
Kibocsátóba, ebből kifolyólag üzleti éve nem volt teljes. A két társaság esetén ezért a tíz hónapra 
vonatkozó információk kerültek bemutatásra. Ezt követően a Kibocsátó és leányvállalatainak 2019. 
december 31-i vagyonát mutatjuk be jelen Összefoglalóban, mint kiemelt pénzügyi információt, 
tekintettel arra, hogy jövőbeni eredmény ezen vagyonelemek értékesítéséből fog keletkezni. 
 

 

Pénznem: eFt 2019 2018 2017 

Eredménykimutatás    

Értékesítés nettó árbevétele  7 673 327   -    -   

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT)  2 076 184  (76 145) 3 836  

Adózott eredmény  1 993 355  (166 702) (24 670) 

Pénznem: eFt Dec19A Dec18A Dec17A 

Mérleg    

Összes eszköz  34 527 189  8 162 598  2 560 822  
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Saját tőke összesen  9 842 546  (190 508) (23 806) 

Pénznem: eFt 2019 2018 2017 

Cash-Flow kimutatás    

Operatív tevékenységből származó pénzeszköz változás  1 362 950  (660 276) (1 249 914) 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás  (9 025 004)  -   (462) 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás  10 526 990  2 379 228  1 277 320  

Devizás pénzeszközök átértékelése  2 601   -    -   

Pénzeszközök változása  2 867 537  1 718 952  26 944  

1. sz. ábra: A Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk 
Forrás: Auditált pénzügyi információk és azokat alátámasztó adatok 

 
A fenti táblázatból látható, hogy a Kibocsátónak 2017-ben és 2018-ban nem volt bevétele. Felmerült 
költségeit döntően készletre vette, melynek hatására a mérlegfőösszege nőtt. A Kibocsátó 2019-es 
árbevétele döntően a 2019 nyarán befejeződött Nerium Park lakásainak értékesítéséből keletkezett. 
A Kibocsátóba 2019. október 31-én beolvadt a F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage Zrt., melynek hatására 
eszközállománya jelentősen nőtt. A Kibocsátó élt a Számviteli törvény nyújtotta lehetőséggel és a 
F.Lloyd Zrt.-től és GreenVillage Zrt.-től átvett eszközöket a tőketartalékkal szemben piaci értékre 
értékelte, ami a saját tőke nagy arányú növekedését okozta. Az eszközök piaci értékét független 
értékbecslő által készített értékbecslések támasztották alá. A Kibocsátó cash-flow kimutatásának 
befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás és pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszköz változás sorai tartalmazzák egy a beolvadáshoz kapcsolódó technikai könyvelésnek a 
hatását. 
 
 

Pénznem: eFt 
2019.01.01 – 
2019.10.31* 2018 

2018.10.31- 
2018.12.31 

2018.01.01- 
2018.10.31 2017 

Eredménykimutatás      

Értékesítés nettó árbevétele  1 059  946  158 788 8 400  

Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye (EBIT)  

 (16 054)  (15 634) (8 138) (7 496) 4 584  

Adózott eredmény  (85 605)  (15 636) (8 139) (7 497) 4 357  

Pénznem: eFt Okt19A* Dec18A Dec18A Okt18A Dec17A 

Mérleg      

Összes eszköz  
8 379 781 1 801 

985  
1 801 985  1 807 616 1 690 558  

Saját tőke összesen  (85 942) (337) (337) (2 198) 5 299  

Pénznem: eFt 
2019.01.01 – 
2019.10.31* 2018 

2018.10.31- 
2018.12.31 

2018.01.01- 
2018.10.31 2017 

Cash-Flow kimutatás      

Operatív tevékenységből 
származó pénzeszköz változás  

 (4 313 425) (112 239) (15 156)  (97 083) (85 754) 

Befektetési tevékenységből 
származó pénzeszközváltozás  

-   -   - -  -   

Pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszköz változás  

5 347 380  112 000  - 112 000 84 000  
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Devizás pénzeszközök 
átértékelése  

-   -   - -  -   

Pénzeszközök változása  1 033 955  (239) (15 156) 14 917 (1 754) 

* A F.Lloyd Zrt. 2019. október31-én beolvadt a Kibocsátóba, ebből kifolyólag üzleti éve nem volt teljes.  

2. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt.-re vonatkozó kiemelt pénzügyi információk 
Forrás: Auditált pénzügyi információk és azokat alátámasztó adatok 

 
A F.Lloyd Kft. 2018 során társasági formát váltott és két beszámolót tett közzé. A fenti táblázatban 
mindkét beszámoló adatai feltüntetésre kerültek. A 2018-as eredménykimutatás és cash-flow adatok, 
az összehasonlíthatóság végett, a két időszak adatainak összegzésével is feltüntetésre kerültek. A 
fenti táblázatból látható, hogy a F.Lloyd Zrt.-nek, illetve jogelődjének a F.Lloyd Kft.-nek a 
2017.01.01-től 2019.10.31-ig tartó időszakban nem volt számottevő bevétele. A Pascal Gardennel 
kapcsolatosan felmerült költségeit döntően készletre vette, melynek hatására mérlegfőösszege nőtt. 
A F.Lloyd Zrt., illetve jogelődje a F.Lloyd Kft. az operatív tevékenységek pénzeszköz szükségletét 
hitelek felvételével biztosította. 
 

Pénznem: eFt 
2019.01.01 – 
2019.10.31* 2018 2017 

Eredménykimutatás    

Értékesítés nettó árbevétele  42 180  220 273  2 339 347  

Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye (EBIT)  

24 052 3 988   556 290 

Adózott eredmény  (42 589)  (27 851) 493 854  

Pénznem: eFt Okt19A* Dec18A Dec17A 

Mérleg    

Összes eszköz  5 117 115 2 879 395  1 634 934  

Saját tőke összesen  57 411  151 391  602 913 

Pénznem: eFt 
2019.01.01 – 
2019.10.31* 2018 2017 

Cash-Flow kimutatás    

Operatív tevékenységből származó 
pénzeszköz változás  

1 340 588 (1 644 737)  1 213 930  

Befektetési tevékenységből származó 
pénzeszközváltozás  

-   -    -   

Pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszköz változás  

(1 246 609)  1 435 609  (1 224 813) 

Devizás pénzeszközök átértékelése  -   -    -   

Pénzeszközök változása  93 979 (209 128) (10 833) 

* A GreenVillage Zrt. 2019. október31-én beolvadt a Kibocsátóba, ebből kifolyólag üzleti éve nem volt teljes. 
** A lezárt 2017-es üzleti évre vonatkozó adatok 2018-ban módosításra kerültek. A háromoszlopos beszámoló 

eredményeként a GreenVillage Kft. esetében az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) 585 223 ezer Forintra, az 
adózott eredmény 520 183 ezer Forintra változott. 

3. sz. ábra: A GreenVillage Zrt.-re vonatkozó kiemelt pénzügyi információk 
Forrás: Auditált pénzügyi információk és azokat alátámasztó adatok 

 
A GreenVillage Zrt., illetve jogelődje, a GreenVillage Kft. 2017-ben és 2018-ban is döntően a 
Levendula lakópark értékesítéséből ért el árbevételt. 2018 végén már a Paskal Rose I. lakópark 
értékesítése is megkezdődött.  A Paskal Rose építése miatt a Társaság eszközállománya emelkedett, 
míg osztalékfizetések következtében saját tőkéje csökkent. A cash-flow kimutatásból látszik, hogy 
2017-ben a befolyt árbevétel főként hitelek visszafizetésére lett fordítva, míg 2018-ban az építkezés 
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költségeit hitelfelvétellel fedezete a GreenVillage Zrt. 2019 során a GreenVillage Zrt. a vevőktől 
befolyt előlegeket hiteleinek törlesztésére használta fel. 
 

Pénznem: eFt 
SunDell 

Estate Zrt. 

Alhambra 
36 Invest 

Kft. 

Bryce 42 
Invest Kft. 

Pasadena 53 
Invest Kft. 

Sedona 38 
Invest Kft. 

Sevilla 47 
Invest 

Kft. 
Összesen Kiszűrések Átsorolás 

Konszolidált 
adatok 

Immateriális 
javak 

3   -    -    -    -    -   3   -    -   3  

Tárgyi eszközök  -   1 796 400  1 595 800  2 194 700  1 596 200  1 795 300  8 978 400  (8 550 857)   2 318 913 2 746 456  

Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 

9 025 000   -    -    -    -    -   9 025 000  (9 025 000)  -    -   

Befektetett 
eszközök 

9 025 003  1 796 400  1 595 800  2 194 700  1 596 200  1 795 300  18 003 403  (17 575 857) 2 318 913 2 746 459  

Készletek 19 914 837   -    -    -    -    -   19 914 837   -   (2 318 913) 17 595 924  

Követelések 271 589  127  127  127  127  127  272 224   -    - 272 224  

Pénzeszközök 4 620 114  7 977  8 577  9 695  8 176  8 657  4 663 196   -    - 4 663 196  

Forgóeszközök 24 806 540  8 104  8 704  9 822  8 303  8 784  24 850 257   -   (2 318 913) 22 531 344  

Aktív időbeli 
elhatárolások 

695 646   -    -    -    -    -   695 646   -    - 695 646  

Eszközök 34 527 189  1 804 504  1 604 504  2 204 522  1 604 503  1 804 084  43 549 306  (17 575 857)  - 25 973 449  

Jegyzett tőke 100 000  205 000  205 000  205 000  205 000  205 000  1 125 000  (1 025 000)  - 100 000  

Tőketartalék 8 076 230  1 600 000  1 400 000  2 000 000  1 400 000  1 600 000  16 076 230  (8 000 000)  - 8 076 230  

Eredménytartalék (366 836)  -    -    -    -    -   (366 836)  -    - (366 836) 

Lekötött tartalék 39 797   -    -    -    -    -   39 797   -    - 39 797  

Adózott 
eredmény 

1 993 355  (2 659) (2 451) (3 048) (2 440) (3 200) 1 979 557   -    - 1 979 557  

Saját tőke 9 842 546  1 802 341  1 602 549  2 201 952  1 602 560  1 801 800  18 853 748  (9 025 000)  - 9 828 748  

Céltartalék 11 743   -    -    -    -    -   11 743   -    - 11 743  

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

2 400 000   -    -    -    -    -   2 400 000   -    - 2 400 000  

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

21 934 358  5  5  5  5  132  21 934 510  (8 550 857)  - 13 383 653  

Kötelezettségek 24 334 358  5  5  5  5  132  24 334 510  (8 550 857)  - 15 783 653  

Passzív időbeli 
elhatárolások 

338 542  2 158  1 950  2 565  1 938  2 152  349 305   -    - 349 305  

Források 34 527 189  1 804 504  1 604 504  2 204 522  1 604 503  1 804 084  43 549 306  (17 575 857)  - 25 973 449  

4. sz. ábra: A Kibocsátó és a konszolidálásba bevont leányvállalatok mérlege 2019. december 31-én 
Forrás: Auditált konszolidált pénzügyi információk és azokat alátámasztó adatok 

 
A fenti táblázat a Kibocsátó és a konszolidált beszámoló elkészítésébe bevont projekttársaságok 
mérlegeinek adatait, valamint a kapcsolt tételek kiszűrését mutatja. A Kibocsátó a 
projekttársaságokban szerzett részesedését azok névértékén tartja nyilván és ezeket az összesen 
9.025 millió Forint összegű részesedéseket kiszűri a befektetett eszközök és a saját tőke 
mérlegsorokon.  
 
A leányvállalatok 8.978 millió Forint beruházásra adott előlegként mutatják be a Kibocsátó részére 
eszköz adásvételével kapcsolatban előlegként megfizetett összegeket. Ugyanez az egyenleg a 
Kibocsátó mérlegében vevőktől kapott előlegként a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül 
bemutatásra és a konszolidáció során egymással szemben kiszűrésre kerül. 
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A készletek közül a tárgyi eszközök sorra került átsorolásra a SZIP-ekben a jövőben bérbe adandó 
ingatlanok 2019. december 31-i könyv szerinti értéke. 
 
A készletek között az egyes projektek könyv szerinti értékei az alábbiak szerint alakultak: Nerium Park 
– 1.435 millió Forint; Paskal Rose I – 7.208 millió Forint; Paskal Garden – 11.241 millió Forint; és 
Levendula Lakópark – 30 millió Forint. 

 
A Kibocsátó jelenlegi működését három fő forrásból finanszírozza: i) hitelek, ii) vevő előlegek és iii) 
saját tőke az alábbiak szerint: 
 

Pénznem: eFt  Dec19A  

Jegyzett tőke 100 000  

Tőketartalék 8 076 230  

Eredménytartalék (366 836) 

Lekötött tartalék 39 797  

Adózott eredmény 1 993 355  

Saját tőke 9 842 546  

Céltartalék 11 743  

MagNet Bank hitel 3 200 000  

Rizó Mihály hitel 2 974 680  

DakotaÉpítő Kft. hitel 7 000  

Hitelek 6 181 680  

Vevőktől kapott előlegek 8 125 606  

Szállítók 31 346  

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 8 550 847  

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 444 879  

Rövid lejáratú kötelezettségek 18 152 678  

Kötelezettségek 24 334 358  

Passzív időbeli elhatárolások 338 542  

Források 34 527 189  

5. sz. ábra: A Kibocsátó átalakulás utáni mérlegének forrásoldala 2019. december 31-én 
Forrás: Auditált pénzügyi információk 

 
1.2.3 A Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok 

 SZIT-té válás határidejének elmulasztásából eredő adókockázat 
Az állami adóhatóság a Kibocsátót szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként 
nyilvántartásba vette 2019. január 31. napjával. A Szit. törvény rendelkezése alapján a szabályozott 
ingatlanbefektetési elővállalkozásnak az állami adóhatóság által történő nyilvántartásba vétel üzleti 
évét követő üzleti év utolsó napjáig meg kell felelnie a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra 
vonatkozó valamennyi feltételnek. Amennyiben a Kibocsátót legkésőbb 2020. december 31. napjáig 
nem veszi az állami adóhatóság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba, úgy 
az elővállalkozásként való működés időszakára eső társasági -és helyi iparűzési adó kétszeresét lesz 
köteles a Kibocsátó megfizetni, amely 2019. évre vonatkozóan körülbelül 500 millió forintos, és 
2020. év vonatkozásában is hasonló mértékű fizetési kötelezettséget jelentene a Kibocsátónak. 
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 Szit. törvény rendelkezéseinek megszegése  
A Kibocsátó SZIT-ként kíván működni, amely forma rendkívül kedvezményes adózási elbírálásban 
részesül, feltéve, hogy az állami adóhatóság által SZIT-ként való nyilvántartásba vételt követően is 
maradéktalanul teljesülnek a Szit. törvény szerinti feltételek. Amennyiben a Szit. törvény előírásai 
nem teljesülnek maradéktalanul és a Szit. törvény szerinti határidőn belül nem tudja a Kibocsátó 
orvosolni a kialakult helyzetet, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy az állami adóhatóság 
törli a Kibocsátót a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok közül, és a Kibocsátó a kedvező 
adószabályokat nem fogja tudni alkalmazni a jövőben. 
 

 COVID-19  
A COVID-19 világjárvány már jelentősen hátrányos gazdasági hatásokat gyakorolt a gazdaság számos 
szektorára, és ezen hatások jelenleg még nem számszerűsíthetők, illetve prognosztizálhatók. A 
nagyfokú bizonytalanság mellett azonban a Kibocsátó mindenképpen azzal számol, hogy a lakások 
értékesítési ideje hosszabb lesz és akár árcsökkenés is előfordulhat. A lakásbérleti piacon az 
árcsökkenés már elkezdődött. 
 

1.3 Részvényekre vonatkozó kiemelt információk 
1.3.1 Az értékpapírok fő jellemzői 

 Az értékpapírok típusa és osztálya, valamint nemzetközi értékpapír-azonosító száma 
Értékpapír típusa és osztálya: dematerializált formában előállított SunDell Estate Zrt. névre szóló 
törzsrészvény; ISIN: HU0000173752. 
 

 Az értékpapírok pénzneme és címlete, névértéke, a kibocsátott értékpapírok száma és 
az értékpapírok futamideje 

Értékpapír pénzneme: magyar Forint 
Értékpapír névértéke: 100 Forint 
Értékpapírok száma: 1.000.000 darab 
Értékpapírok futamideje: határozatlan 
 

 Az értékpapírhoz fűződő jogok 
Osztalékhoz való jog: A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg az Igazgatóság javaslatára dönthet az osztalékfizetésről a Szit. törvény rendelkezései 
szerint.  
Szavazati jogok: Minden 100 (egyszáz) forint névértékű törzsrészvény egy darab szavazatra jogosít. 
Elsőbbségi jog: Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Kibocsátó 
részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba 
tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog 
illeti meg.  
Likvidációs hányadhoz való jog: A Kibocsátó jogutód nélküli megszűnése esetén, a Kibocsátó 
tartozásainak kiegyenlítését követően fennmaradó és felosztható vagyona a részvényeseket 
részvényeik névértékének alaptőkéhez viszonyított arányában illeti meg. 
 

 Az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye a kibocsátó tőkestruktúrájában 
fizetésképtelenség esetén 

A Kibocsátó fizetésképtelensége esetén az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye: a 
Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont – 
törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen 
teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének 
arányában kell felosztani. 
 

 Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó bármilyen korlátozás 
A Részvények szabad átruházhatósága nem korlátozott, azonban a részvények átruházásakor a 
részvényeseknek figyelemmel kell lenni a Szit. törvény hatályos korlátozásaira. 
 

 Az osztalék-, illetve kifizetési politika 
A Szit. törvény és a Kibocsátó Alapszabálya szerint, amennyiben a Kibocsátó szabályozott 
ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, 
úgy ezen működés ideje alatt az Igazgatóság előterjesztésében, az éves rendes Közgyűlésen legalább 
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az elvárt osztaléknak (Szit. törvény szerinti) megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz 
javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 
kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a Kibocsátó szabad 
pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az Igazgatóság a szabad 
pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.  
 
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 
meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék 
kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a 
Közgyűlés által megállapított napon.  
  
1.3.2 Értékpapírokkal való kereskedés 
A Kibocsátó a Részvények szabályozott piacra történő bevezetés iránti kérelmet fog benyújtani a BÉT 
Standard kategóriájára. 
 
1.3.3 Az értékpapírokhoz kötődő garancia 
A Részvényekhez garancia nem kötődik. 
 
1.3.4 Az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok 
 

 Osztalékfizetés kockázata a Szit. törvény alapján, továbbá osztalék fizetés 
bizonytalansága 

A Szit. törvény alapján, az ügyvezetés az előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen, legalább a 
Szit. törvény szerinti elvárt osztalék jóváhagyására tesz javaslatot. Ezen törvényi elvárás kapcsán 
felmerül az a kockázat, hogy amennyiben az ügyvezetés javaslatát a Közgyűlés nem fogadja el, 
osztalék fizetésére nem vagy nem a javasolt mértékben kerül sor. Az osztalék mértékét a 
rendelkezésre álló szabad pénzeszköz befolyásolja, mivel a Szit. törvény alapján, amennyiben egy 
SZIT szabad pénzeszközeinek összege nem éri el a Szit. törvényben előírt elvárt osztalék összegét, 
akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90 %-át javasolhatja csak 
osztalékként kifizetni. 
 
Abban az esetben, ha a Kibocsátó mégse szerezné meg a SZIT státuszt vagy azt később elveszítené 
úgy az osztalékfizetési ráta minimuma a Kibocsátó közgyűlési határozata alapján eltérhet a 90 %-tól, 
továbbá tekintettel arra, hogy a Kibocsátó lakóingatlan építési projektjei folytatódnak az elkövetkező 
években (rendelkezik új építési telekkel is), ezért szabad pénzeszközei korlátosak, így nagy 
valószínűséggel nem kerül sor osztalék kifizetésére középtávon. 
 

1.4 Részvények szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó kiemelt információk 
1.4.1 A szabályozott piacra történő bevezetés részletei 

 Szabályozott piacra való bevezetés kérelmezője 
A szabályozott piacra való bevezetést a Kibocsátó fogja kérelmezi, így a szabályozott piacra való 
bevezetés kérelmezője és a Kibocsátó azonos. 
 

 A kibocsátás becsült összköltsége és a kibocsátó által a befektetőnek felszámított 
költségek 

A Kibocsátó a Részvényeket a szabályozott piacra vezeti be, nyilvános ajánlattételre nem kerül sor, 
ilyen módon nyilvános értékesítéshez kapcsolódó költségek nem merülnek fel. A szabályozott piacra 
való bevezetés költségeit a Kibocsátó viseli. 
 
1.4.2 A szabályozott piacra történő bevezetés okai 
A Kibocsátó a Részvényeket a szabályozott piacra vezeti be, hogy utána a Szit. törvény 
rendelkezéseinek megfelelve SZIT-ként működjön, nyilvános ajánlattételre nem kerül sor, így a 
bevezetésből nem várható bevétel. 
 
A Kibocsátó a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozóan nem tárt fel összeférhetetlenségi 
okokat.  
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2 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

2.1 A Kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok bemutatása 

A SZIT formából eredő specifikus kockázatok 

2.1.1 SZIT-té válás határidejének elmulasztásából eredő adókockázat 

Az állami adóhatóság a Kibocsátót szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként 

nyilvántartásba vette 2019. január 31. napjával. A Szit. törvény rendelkezése alapján a 

szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásnak az állami adóhatóság által történő 

nyilvántartásba vétel üzleti évét követő üzleti év utolsó napjáig meg kell felelnie a 

szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó valamennyi feltételnek. 

Amennyiben a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás nem felel meg a Szit. 

törvényben meghatározott feltételeknek, az állami adóhatóságnak a nyilvántartásból való 

törlésről szóló jogerős határozata alapján a nyilvántartásból való törlés napjától a társaságra 

nem alkalmazhatóak a Szit. törvény rendelkezései. Ezen rendelkezések alapján, amennyiben 

a Kibocsátót legkésőbb 2020. december 31. napjáig nem veszi az állami adóhatóság 

szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba, úgy az elővállalkozásként 

való működés időszakára eső társasági -és helyi iparűzési adó kétszeresét lesz köteles a 

Kibocsátó megfizetni, amely 2019. évre vonatkozóan körülbelül 500 millió forintos és 2020. 

év vonatkozásában is hasonló mértékű fizetési kötelezettséget jelentene a Kibocsátónak. 

Kockázati szint: magas  

2.1.2 Szit. törvény szerinti feltételek nem teljesülése 

A Kibocsátó SZIT-ként kíván működni, amely forma rendkívül kedvezményes adózási 

elbírálásban részesül, feltéve, hogy az állami adóhatóság által SZIT-ként való 

nyilvántartásba vételt követően is maradéktalanul teljesülnek a Szit. törvény szerinti 

feltételek. Amennyiben a Szit. törvény előírásai nem teljesülnek maradéktalanul (például 

visszafizetési kötelezettséget keletkeztető idegen forrás aránya meghaladja az éves 

beszámolóban kimutatott ingatlanok és beruházások összértékének 65 %-át, vagy 

ingatlanportfólió nem éri el a mérlegfőösszeg 70 %-át stb.) és a Szit. törvény szerinti 

határidőn belül nem tudja a Kibocsátó orvosolni a kialakult helyzetet, úgy az azzal a 

következménnyel járhat, hogy az állami adóhatóság törli a Kibocsátót a szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságok közül, és a Kibocsátó a kedvező adószabályokat nem fogja 

tudni alkalmazni a jövőben. 

Kockázati szint: magas  

Társaság üzletmenetéből eredő kockázatok 

2.1.3 Kizárólag a DakotaÉpítő Kft.-vel köt a Kibocsátó építési vállalkozási szerződést, 

akivel tulajdonosi átfedés áll fenn 

A Kibocsátó az általa értékesítendő, illetve bérbeadandó ingatlanokat nem saját maga építi, 

hanem erre bevonja a DakotaÉpítő Kft.-t. A Kibocsátó valamennyi építési vállalkozási 

szerződését a DakotaÉpítő Kft.-vel kötötte meg.  

A DakotaÉpítő Kft. végső tulajdonosai és a Kibocsátó végső tulajdonosai között átfedés van, 

illetve Piukovics András, aki a Kibocsátó vezérigazgatója (a Kibocsátó részvényeinek 

tőzsdére való bevezetésétől a Kibocsátó igazgatósági tagja), közvetve 17 % körüli 

részesedéssel rendelkezik a DakotaÉpítő Kft.-ben. A tulajdonosi átfedés pozitív 

következménye, hogy az általában elvárható mértéknél nagyobb a közös érdek a vevők és 
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bérlők felé való szerződésszerű teljesítésre, a lakások határidőben és jó minőségben történő 

átadására. 

Azonban arra tekintettel, hogy nem diverzifikált a Kibocsátó által igénybe vett kivitelezői 

kör, a Kibocsátó a DakotaÉpítő Kft. pénzügyi stabilitásának és szerződésszerű teljesítésének 

jelentősen kitett. 

Kockázati szint: magas 

2.1.4 Banki finanszírozás hatása 

A Kibocsátó tevékenységét részben bankhitelből finanszírozza. Ha a Kibocsátó a 

hitelszerződésben vállalt kötelezettségeket, kovenánsokat, biztosítékokat nem vagy nem 

folyamatosan tudja teljesíteni vagy fenntartani, úgy érvényesítésre kerülhetnek a bank által 

lekötött biztosítékok, vagy a szerződés felmondásra kerülhet, és így esedékessé válhat a 

teljes kintlévő hiteltartozás. 

A piaci standardoknak megfelelően, banki finanszírozás esetén a finanszírozó bank a saját 

javára jelzálogjoggal terheli meg a telket és a felépítményt, albetétesítést követően pedig az 

egyes lakásokat. A lakások birtokbaadásakor a Kibocsátónak gondoskodnia kell a korábban 

bejegyzett banki jelzálogjogok törléséről, amely komplexebbé és némileg időigényesebbé 

teheti az ingatlan-adásvétel folyamatát. 

Mivel a Kibocsátó tevékenységét részben bankhitelből finanszírozza, ezért a Kibocsátó 

működésére és annak nyereségességére jelentős hatással bírhat a finanszírozási és 

kamatkörnyezet változása. Amennyiben a finanszírozási és/vagy kamatkörnyezet a 

Kibocsátó számára hátrányosan változik, akkor ez emelheti a Kibocsátó által a hitelösszegek 

után fizetendő kamat összegét, átmeneti vagy hosszantartó finanszírozási nehézségeket 

okozhat, eredményezheti a hitelezők megemelkedett költségeinek részleges vagy teljes 

áthárítását a Kibocsátóra, illetve szükségessé teheti a refinanszírozást, amelynek 

lehetősége és feltételei akár kedvezőtlenül is alakulhatnak az aktuális piaci helyzetben. 

Kockázati szint: magas 

2.1.5 Likviditási helyzet változékony 

A Kibocsátónak az épületépítési projektek szervezésekor jelentős a finanszírozási igénye, 
így ezen szakasz során a Kibocsátó jelentős likviditási kockázatnak van kitéve. A Kibocsátó 
bérbeadási tevékenysége azonban már nem hordozza ezt a kockázatot. A jelenleg folyó 
építési projektek a tervek szerint legkésőbb 2022. évére fejeződnek be és a Kibocsátó, illetve 
a SZIP-ek által tulajdonolt ingatlanok bérbeadása ekkor kezdődik meg. Azonban a likviditási 
kockázat ezen ciklikusságával később is számolni kell, amikor a Kibocsátó új épületépítési 
projekt szervezésébe fog (pl. Paskal Rose II). 
 
Kockázati szint: magas 
 

2.1.6 Pótmunkából eredő többletköltségek 

 A Ptk. rendelkezései értelmében (i) a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, 

különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi 

feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka), illetve (ii) amennyiben a felek átalánydíjban 

állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti. A 

Kibocsátó építési vállalkozási szerződései átalánydíjasak, ezért pótmunka esetén az 
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eredetileg kalkulált építési költségek megnövekednek, amely kihatással van a Kibocsátó 

eredményességére. 

Kockázati szint: közepes  

2.1.7 Kibocsátóval szembeni per kihatása 

A Kibocsátóval szemben 2019. márciusában egy magánszemély pert indított egy, a Nerium 

Parkban megvásárolni szándékozott lakásra vonatkozóan kötendő ingatlanadásvételi 

szerződés létrehozása tárgyában. A Kibocsátó a kereset elutasítását kérte arra 

hivatkozással, hogy a felperes nem teljesítette az előszerződésben foglaltakat és ezért a 

Kibocsátó jogosult volt elállni a szerződés megkötésétől. Pervesztesség esetén a Kibocsátó 

kitettsége legfeljebb körülbelül 25-30 millió Forint lehet, azonban a felperes perfeljegyzést 

kért és emiatt a társasházi bejegyzésre, illetve az albetétetesítésre még nem került sor. 

Ennek az a következménye, hogy a Nerium Parkban eladott lakások tulajdonosai osztatlan 

közös tulajdonosai a Nerium Parknak jelenleg, és amennyiben továbbértékesíteni kívánják 

lakásukat úgy a többi tulajdonost elővásárlási jog illeti meg. Ez a tény megnehezíti a lakások 

értékesítését, így nem lehet kizárni, hogy a Kibocsátóval szemben kártérítési igénnyel lépnek 

fel azok a lakástulajdonosok, akik emiatt a tény miatt egyáltalán nem vagy alacsonyabb áron 

tudják csak értékesíteni lakásukat. 

Kockázati szint: alacsony  

2.1.8 Biztosítás 

Az ingatlanok vonatkozásában a Kibocsátó partnerei (a tervezési, illetve építési vállalkozók) 
vállalják a megfelelő biztosítás megkötését a Kibocsátóval kötött vállalkozási 
szerződésekben, amelyekben jellemzően a Kibocsátó (illetve annak jogelődjei) vagy mint 
együttbiztosított, vagy mint biztosított megjelölésre kerül. Amennyiben a Kibocsátó partnere 
megszegi a szerződésben vállalt kötelezettségét és nem köt biztosítást, úgy az ebből eredő 
károkat a Kibocsátó érvényesítheti partnerével szemben, azonban az ingatlanvásárlók felé a 
Kibocsátó lesz köteles helytállni, ha a biztosítással nem fedezett esemény következtében nem 
tudja a Kibocsátó teljesíteni a lakásvásárlókkal vagy lakásbérlőkkel szemben vállalt 
szerződéses kötelezettségeit. Amennyiben a Kibocsátóval szerződött és a szükséges 
biztosítás megkötését elmulasztó vállalkozó nem rendelkezik megfelelő saját fedezettel, 
amelyből kielégíthetné a Kibocsátót, úgy a Kibocsátónak a lakásvásárlók vagy lakásbérlők 
felé teljesített kifizetései nem térülnek meg, és szélsőséges esetben ez akár a Kibocsátó 
fizetésképtelenségét vagy azzal fenyegető helyzetet is eredményezhet. 
 
Kockázati szint: alacsony 

2.1.9 Bankgaranciák lehívásának kockázata 

A Kibocsátó a településrendezési szerződésben vállalt olyan kötelezettségeket az 
önkormányzattal szemben (óvodaépítés, patakpart rekultiváció), amely kötelezettségek 
biztosítékául az önkormányzat bankgaranciát kért összesen 400 millió Forint értékben. Ha 
valamelyik vagy - szélsőséges esetben - akár az összes bankgarancia lehívásra kerül, akkor 
a Kibocsátó köteles a lehívott összeget megfizetni a MagNet Bank Zrt. részére, amely 
csökkenti a Kibocsátó készpénzállományát és likviditási kockázatnak teszi ki a Kibocsátót. 
 
Kockázati szint: alacsony 
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Általános piaci és iparági kockázatok, amelyek hatnak a Kibocsátó működésére 

2.1.10 COVID-19 járvány alakulása 

Jelen Tájékoztató keltekor a COVID-19 világjárvány már jelentősen hátrányos gazdasági 
hatásokat gyakorolt a gazdaság számos szektorára, és ezen hatások jelenleg még nem 
számszerűsíthetők, illetve prognosztizálhatók. A Kibocsátó véleménye szerint mind kínálati, 
mind keresleti kockázatok is felmerülnek.  
 
Kínálati kockázatok: Az építőipari beruházások tömeges leállítására még nem került sor 
Magyarországon, folyik a munkavégzés az legtöbb építkezésen. A Kibocsátó építkezései is 
zavartalanul folynak, munkaerőhiány mindeddig nem lépett fel. Azonban egy esetleges 
építkezési korlátozás bevezetése, illetve a járvány miatt esetleg kieső munkavállalói 
kapacitáscsökkenés megnövelheti a kivitelezés idejét, és a lakások műszaki készültsége és 
átadási ideje későbbre tolódhat ki. A határok európai szintű lezárásai az építkezések 
alapanyag ellátását hátráltathatják mind megnövekedett beszerzési idők, mind 
megnövekedett beszerzési költségek vonatkozásában.  
 
Keresleti kockázatok: Az ingatlanok eladási árán még nem érződik a járvány hatása, azonban 
a bérleti díjak már most csökkenő tendenciát kezdtek mutatni. Tekintettel arra, hogy a 
szolgáltató szektorban dolgozók közül sokan elvesztették a munkájukat, valószínűsíthető, 
hogy a fizetőképes lakásvásárlók köre csökken, így a lakások értékesítése megnehezedik, 
várhatóan az értékesítés időtartama megnő, vagy számolni kell akár azzal is, hogy 
alacsonyabb áron történhet csak meg az értékesítés.  
 
A járvány lefolyásának időtartama egyelőre nem becsülhető meg, ahogy az sem, hogy 
mennyi idő alatt áll helyre a gazdaság Magyarországon. Azonban minél hosszabb ideig tart 
a járvány, annál nagyobb mértékben hat negatívan a Kibocsátó eredményességére. 
 
A magyar kormány hiteltörlesztési moratóriumot hirdetett a vállalatok számára is 2020. 
december 31. napjáig, amelynek értelmében a társaságok hitelei „befagyasztásra” 
kerülhetnek és a moratóriumot követően folytatódik csak a tőke -és kamattörlesztés. A 
moratórium alatt meg nem fizetett kamat összege később megfizetendő, a moratórium 
lejártát követően. A moratórium automatikusan alkalmazandó, ugyanakkor mód van 
alkalmazásának önkéntes alapon történő felfüggesztésére (a Kibocsátó döntése szerint). A 
Kibocsátó élni kíván a moratórium adta lehetőséggel, így fennálló hitelei törlesztési ideje 
megnő, illetve a moratórium ideje alatt felhalmozott kamattal nő tőketartozása a 
finanszírozó bank felé. Azonban a Kibocsátó elképzelhetőnek tartja, hogy később ezen 
álláspontját felülvizsgálja és felfüggeszti a moratóriumot önkéntesen. 

Kockázati szint: magas 

2.1.11 Munkaerőhiány 

Hátrányos tényező lehet a munkaerőhiány további alakulása. A bizonytalan emberi 

erőforrások miatt az alvállalkozók munkájának minősége sok esetben romló tendenciát 

mutat, a vállalási határidők hosszabbodnak és gyakoriak a határidő csúszások az 

építőiparban. A minőségi hibák javításának költségei, a határidőcsúszás miatti 

kötbérigények mind rontják a Kibocsátó nyereségességét. A Kibocsátó mindent megtesz 

annak érdekében, hogy segítse a DakotaÉpítő Kft.-t abban, hogy a megbízható és tapasztalt 

alvállalkozói gárdáját megtartsa, stabil kapcsolatrendszert alakítson ki velük, és érdekeltté 

tegye őket a további együttműködésben, azonban teljes mértékben nem zárható ki, hogy a 

munkaerőhiány a jövőben kihatással lesz a Kibocsátó működésére. 

Kockázati szint: magas 
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2.1.12 Lakásárak alakulása  

Bár az elmúlt években a budapesti lakáspiacon az ingatlanok vételárának jelentős 

növekedése volt megfigyelhető, nem zárható ki a lakásárakban bekövetkező csökkenés, 

amely a növekvő építőipari költségek mellett, hátrányos hatással lehet a Kibocsátó 

eredményességére. 

Kockázati szint: magas 

2.1.13 Bérleti díjak alakulása 

A budapesti lakáspiacon a bérleti díjaknak szintén jelentős növekedése volt megfigyelhető, 

sokan vásároltak lakóingatlant befektetési céllal, ezért nem zárható ki, hogy a bérbe adható 

ingatlanok számának növekedése a bérleti díjak csökkenését fogja maga után vonni, amely 

hatással lehet a Kibocsátó eredményességére is, hiszen csökkenhet a befektetési célból 

lakást vásárlók köre, illetve a Kibocsátó tulajdonába kerülő és a Kibocsátó által bérbe adandó 

ingatlanok is alacsonyabb bérleti díj mellett adhatóak csak ki. 

Kockázati szint: magas 

2.1.14 Kereslet alakulása 

Amennyiben a piaci verseny esetleg erősödik és a Kibocsátó nehezebben tudja értékesíteni 
az ingatlanokat vagy az ingatlanok eladási árát kell csökkentenie ahhoz, hogy 
versenyképességét megtartsa, illetve, ha az ingatlanpiacon a fizetőképes kereslet esetleg 
csökken és ez szintén azt eredményezi, hogy olcsóbban tudja csak értékesíteni a Kibocsátó 
az ingatlanokat vagy hosszabb ideig tart az értékesítés ideje, úgy ezen tényezők mind 
rontják a Kibocsátó eredményességét. 
 
Kockázati szint: magas 

2.1.15 Esetleges ÁFA változás hatása 

Új építésű lakásokat 2019 év végéig 5% általános forgalmi adóval lehetett megvásárolni, 
2020. januárjától kezdődően viszont már 27% az új ingatlan vételárának adó tartalma, amely 
ÁFA változás a lakások vételárát növeli és ezáltal eladásukat nehezíti, így a Kibocsátó lakásai 
iránti keresletre kihatással van. A Kibocsátó lakásai iránti keresletet vélhetően szintén 
negatívan befolyásolja a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzetben megjelent, 
jogszabállyal egyelőre még alá nem támasztott kormányzati sajtóhír, hogy az úgynevezett 
rozsdaövezetben épülő új lakások ÁFÁ-ját 5%-ra csökkenti. 1  Jogszabály hiányában egyelőre 
sem a rozsdaövezet fogalma nem ismert, sem az nem állapítható meg, hogy a Kibocsátó 
valamely ingatlana ilyennek fog-e minősülni, így neki 27%-os ÁFA mellett kell továbbra is 
értékesítenie lakásait. Az esetleges differenciált ÁFA a lakáspiacon hátrányos helyzetbe 
hozná a Kibocsátót; ha a piacon megjelennek a rozsdaövezetben épült lakások, akkor a 
Kibocsátó lakásainak értékesítése és bérbeadása tovább nehezülhet, a Kibocsátó 
eredményére negatív hatást gyakorolhat. 
 

 
1 A vonatkozó kormányzati bejelentésre 2020. április 16. napján került sor Gulyás Gergely, 
miniszterelnökséget vezető miniszter részéről. A kormányzati bejelentésben foglaltakkal 
összhangban jogszabály egyelőre még nem lépett hatályba. 
Források: 
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/kormanyinfo-2020-04-16 (13:30 perc) 
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-
rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/kormanyinfo-2020-04-16
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410
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Kockázati szint: magas 

2.1.16 A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel összefüggő kockázatok 

Lakóingatlanok építése, értékesítése és birtokba adása az illetékes önkormányzat építésügyi 

hatósága által kiadott építési- és használatbavételi engedélyhez kötött. Az engedélyezési 

eljárás során előírásra kerülnek az engedélyek kiadásának feltételei, ideértve további 

szakhatóságoktól történő engedélyek, hozzájárulások beszerzését (pl. katasztrófavédelem, 

ÁNTSZ, közműszolgáltatók stb.), valamint a használatba vételi engedély kiadását megelőző 

szemlét. Az engedélyezési eljárás elhúzódása, az engedélyezést érintő valamely jogszabály 

módosulása, illetve valamely előírt feltételnek csak jelentős többletköltséggel történő 

teljesítése kihat a Kibocsátó eredményességére.  

Kockázati szint: közepes  

2.1.17 Építési költségek emelkedése 

A jelenlegi magas építési költségek esetleges további emelkedése mindenképpen 

hátrányosan érintheti az ingatlan piacot, mivel azok mind a lakás bérleti díjak, mind a lakás 

vételárak további emelkedéséhez vezethetnek. Ez befolyásolhatja a kereslet alakulását, 

amely érinti a Kibocsátó eredményességét, illetve a magasabb építési költségek csökkentik 

a Kibocsátó jövedelmezőségét. 

Kockázati szint: közepes 

2.1.18 Fejleszthető ingatlanok számának alakulása 

Az elmúlt években növekvő beruházási kedv következményeként egyfelől csökkent a piacon 

lévő, fejlesztésre alkalmas ingatlanok száma, másrészről nőtt az új építésű, eladásra szánt 

lakóingatlanok száma. Bár a Kibocsátó megítélése szerint az új építésű lakóingatlanok iránti 

kereslet továbbra is meghaladja a piaci kínálatot, nem garantálható, hogy ez a piaci 

tendencia hosszú távon fennmarad. Az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet csökkenése 

növelheti az ingatlanok átlagos eladási idejét, amely kihatással lehet a Kibocsátó 

eredményességére. 

Kockázati szint: közepes 

2.1.19 Támogatási szabályok változása 

A lakáscélú állami támogatásokra, a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó 

szabályok változásának közvetlen kihatása van a Kibocsátó jövedelemtermelő képességére, 

mert ezen szabályok módosítása befolyással bír a lakáspiaci keresletre. 

Kockázati szint: közepes 

2.1.20 Adózási szabályok változásának kockázata 

A Kibocsátó pénzügyi helyzetére és eredményességére az adózási szabályok változása hatást 
gyakorolhat. Az adózási jogszabályok változása nem csupán a Kibocsátó adójogi helyzetét, 
hanem a Részvények tulajdonosainak helyzetét is hátrányosan érintheti. 
 
Kockázati szint: közepes 

2.1.21 Banki finanszírozás és refinanszírozás kockázata 

Amennyiben a Kibocsátó a fennálló hitelállományának vagy annak egy részének 
refinanszírozására szorul, az aktuális helyzet függvényében a finanszírozási költségei 
növekedhetnek, a finanszírozási feltételek a Kibocsátó számára hátrányosan alakulhatnak, 
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illetve a refinanszírozás ésszerű és piaci szintű elérhetősége korlátozott lehet, sőt – bizonyos 
szélsőségesebb piaci hatásokat eredményező esetekben – a refinanszírozás meg is 
hiúsulhat.  
 
Kockázati szint: közepes 

2.1.22 Késedelem következménye 

Amennyiben akár a használatbavételi engedély megszerzésének elhúzódása, vagy 

bármilyen egyéb ok azt eredményezi, hogy a Kibocsátó nem tudja az általa felépíteni vállalt 

ingatlanokat a szerződésekben vállalt határidőben birtokba adni a vevők részére, úgy a 

Kibocsátónak kötbér fizetési kötelezettsége keletkezik a szerződések szerint. Továbbá 

előfordulhat olyan eset is, hogy a vásárlók jogosulttá válnak elállni a szerződéstől, amely 

esetben az általuk kifizetett vételárat (vevőelőleget) a Kibocsátónak vissza kell fizetnie, 

valamint felléphetnek a lakásvásárlók akár kártérítés megfizetésének igényével is a 

Kibocsátóval szemben. Ezen követelések, igények felmerülésekor a Kibocsátónak jelentős 

likviditási teherrel, illetve többletköltségekkel kell majd számolnia, amely kihat az 

eredményességére.  

Kockázati szint: alacsony 

2.2 A Részvényekre jellemző lényeges kockázati tényezők 

2.2.1 Árfolyamváltozás kockázata, likviditási kockázat, másodlagos piac hiánya  

A tőzsdei bevezetést megelőzően a Részvényekkel nem folyik nyilvános kereskedés.  

A tőzsdei bevezetés kapcsán sem a piaci visszaélésekről szóló EU rendelet alapján, sem 

semmilyen más módon nem kerül sor a Részvények kereskedésének szervezett 

stabilizálására. 

Nem biztosított, hogy a Tájékoztató időpontját követően a Részvények tekintetében 

másodpiaci kereskedés alakul ki, illetve az, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés 

megfelelő likviditást biztosít. Ezért előfordulhat, hogy a részvényeseknek csak korlátozott 

lehetőségük lesz a Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező 

hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni 

azokat. 

A tőzsdei bevezetést követően a piaci kereslet és kínálat függvényében a Részvények 

árfolyama volatilis lehet és nem kizárható a Részvények árának csökkenése. A Részvények 

árfolyamának változására számos tényező hat, amelyek mértéke és iránya nem jelezhető 

előre. A Részvények esetleges jövőbeni értékesítése szintén hatással lehet a Részvények 

árfolyamára. 

Kockázati szint: magas  

2.2.2 Osztalékfizetés kockázata a Szit. törvény alapján, továbbá osztalék fizetés 

bizonytalansága 

A Szit. törvény 2018. július 26-án hatályba lépett módosítása okán már csak azon 

kötelezettség hárul egy SZIT-re, hogy a létesítő okirata alapján, az ügyvezetés az 

előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen, legalább a Szit. törvény szerinti elvárt 

osztalék jóváhagyására tegyen javaslatot. Ezen törvényi elvárás kapcsán felmerül az a 

kockázat, hogy amennyiben az ügyvezetés javaslatát a Közgyűlés nem fogadja el, osztalék 

fizetésére nem vagy nem a javasolt mértékben kerül sor. 
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Az osztalék mértékét a rendelkezésre álló szabad pénzeszköz befolyásolja, mivel a Szit. 

törvény alapján, amennyiben egy SZIT szabad pénzeszközeinek összege nem éri el a Szit. 

törvényben előírt elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök 

összegének legalább 90 %-át javasolhatja csak osztalékként kifizetni. 

Abban az esetben, ha a Kibocsátó mégse szerezné meg a SZIT státuszt vagy azt később 

elveszítené úgy az osztalékfizetési ráta minimuma a Kibocsátó közgyűlési határozata alapján 

eltérhet a 90 %-tól, továbbá tekintettel arra, hogy a Kibocsátó lakóingatlan építési projektjei 

folytatódnak az elkövetkező években (rendelkezik új építési telekkel is), ezért szabad 

pénzeszközei korlátosak, így nagy valószínűséggel nem kerül sor osztalék kifizetésére 

középtávon. 

Kockázati szint: magas 

2.2.3 Felhígulás kockázata 

A Kibocsátó tőkebevonás céljából további tőkeemelésekről dönthet, amely az egy 

részvényre jutó saját tőke, eredmény és szavazati arány csökkenésével jár együtt. 

Kockázati szint: közepes 

2.2.4 Jogszabályváltozások 

A Részvényekre és a Részvényekkel kapcsolatban gyakorolható tulajdonosi jogokra a 

mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelelően nem zárható ki, hogy a jelen 

Tájékoztató dátumát követően olyan jogszabályváltozás következik be, amely hatással lehet 

a Részvényekre és a Részvényekkel kapcsolatban gyakorolható tulajdonosi jogokra. 

Kockázati szint: alacsony 

2.2.5 Adózási szabályok változása 

A Részvényekre tekintettel elért árfolyamnyereség, osztalék- és más jövedelem, valamint a 

Részvényeket érintő tranzakciók adózásával kapcsolatos, a jelen Tájékoztató időpontjában 

hatályos jogszabályok a jövőben változhatnak, akár a Részvényesek számára hátrányosan 

is. 

Kockázati szint: alacsony 

2.2.6 Vagyoni biztosítás hiánya 

A Részvényekre nem terjed ki sem az Országos Betétbiztosítási Alap, sem a Befektető-
védelmi Alap védelme, ezért a Részvényekkel kapcsolatos árfolyam- vagy egyéb veszteség 
esetére más harmadik személy helytállásában a részvényesek nem bízhatnak. A Kibocsátó 
esetleges fizetésképtelensége esetén a Részvényesek egészben vagy részben elveszíthetik 
a befektetéseik értékét. 
 
Kockázati szint: alacsony 
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2.3 Kockázati áttekintés 

 

Kockázat Magas Közepes Alacsony 
Kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok bemutatása 

A SZIT formából eredő specifikus kockázatok 
SZIT-té válás határidejének elmulasztásából eredő 
adókockázat 

X   

Szit. törvény szerinti feltételek nem teljesülése 
X   

Társaság üzletmenetéből eredő kockázatok 
Kizárólag a DakotaÉpítő Kft.-vel köt a Kibocsátó építési 
vállalkozási szerződést, akivel tulajdonosi átfedés áll 
fenn 

X   

Banki finanszírozás hatása X   
Likviditási helyzet változékony X   

Pótmunkából eredő többletköltségek  X  

Kibocsátóval szembeni per kihatása   X 
Biztosítás   X 
Bankgaranciák lehívásának kockázata   X 
Általános piaci és iparági kockázatok, amelyek hatnak a Kibocsátó működésére 

COVID-19 járvány alakulása X   

Munkaerőhiány X   

Lakásárak alakulása X   
Bérleti díjak alakulása X   
Kereslet alakulása X   
ÁFA változás hatása X   
Tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel 
összefüggő kockázatok 

 X  

Építési költségek emelkedése  X  
Fejleszthető ingatlanok számának alakulása  X  
Támogatási szabályok változása  X  
Adózási szabályok változásának kockázata  X  
Banki finanszírozás és refinanszírozás kockázata  X  
Késedelem következménye   X 

Részvényekre jellemző lényeges kockázati tényezők 
Árfolyamváltozás kockázata, likviditási kockázat, 
másodlagos piac hiánya 

X   

Osztalékfizetés kockázata a Szit. törvény alapján, 
továbbá osztalék fizetés bizonytalansága 

X   

Felhígulás kockázata  X  
Jogszabályváltozások   X 
Adózási szabályok változása   X 
Vagyoni biztosítás hiánya   X 
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2.4 Felelős személyek, harmadik féltől származó információ, szakértői jelentések és 
az illetékes hatóság jóváhagyása 

2.4.1 Felelős személy nyilatkozata 

 
A Prospektus Rendelet 6. cikk (3) bekezdése alapján a Kibocsátó a jelen Tájékoztatót 
egyetlen dokumentumként készítette el, amely külön fejezetek szerint tartalmazza az 
összefoglalóban, a kockázati tényezőkben, a regisztrációs okmányban, valamint az 
értékpapírjegyzékben bemutatandó információkat, amelyeknek a követelményrendszerét a 
Prospektus Rendelet és a Bizottság (EU) 2019/980 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 
(2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott 
piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és 
jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről írja elő. 
 
Jelen felelősségvállaló nyilatkozat kiterjed a Tájékoztató egészére, vagyis annak 
összefoglaló, kockázati tényezők,  regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék 
fejezeteiben szereplő valamennyi információra. 
 
A Kibocsátó képviseletére önállóan jogosult Piukovics András, vezérigazgató, aki az alábbi 
nyilatkozatot teszi a Kibocsátó nevében: 
 
A Tpt. 29. § alapján a Tájékoztatóban (összefoglaló, kockázati tényezők,  regisztrációs 
okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetekben) adott információkért való felelősségért, 
és ezzel összefüggésben az értékpapír tulajdonosának okozott kár megtérítéséért a 
Kibocsátó, a SunDell Estate Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) felel, 
és ez a felelősség a Tájékoztató közzétételétől számított öt évig terheli. 
 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a Tájékoztatóban (összefoglaló, kockázati tényezők,  
regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetekben) szereplő információk 
megfelelnek a tényeknek, nem maradtak ki olyan tények, amelyek befolyásolhatnák a 
tényekből, levonható fontos következtetéseket. 
 
A jelen Tájékoztató elkészítése során a Kibocsátó tőle elvárható módon törekedett arra, 
hogy a jelen Tájékoztató a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban 
tartalmazzon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak 
alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő 
megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.  
 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Tájékoztatóban közölt adatok, 
adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és 
lehetővé teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható 
alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő 
megalapozott megítélését. 
 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Tájékoztató félrevezető adatot, téves 
következtés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el 
olyan tényt, amely veszélyezteti a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és 
annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők 
részéről történő megalapozott megítélését. 
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A Tájékoztató tartalmaz harmadik féltől származó információkat, amelyek pontosan 
kerültek átvételre és a Kibocsátó tudomása szerint – illetve amilyen mértékben erről a 
harmadik fél által közzétett információkból megbizonyosodhatott – az átvett információkból 
nem maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. A 
harmadik féltől származó információs források: a KSH és ELTINGA Ingatlanpiaci 
Kutatóközpont. 
 
A Kibocsátó továbbá nyilatkozik, hogy a jelen Tájékoztatót (összefoglaló, kockázati 
tényezők,  regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetek tekintetében) 
jóváhagyta az MNB mint az (EU) 2017/1129 Rendelet szerint illetékes hatóság. Az MNB ezt 
a Tájékoztatót (mind a regisztrációs okmány, mind az értékpapírjegyzék tekintetében) csak 
az (EU) 2017/1129 Rendeletben a teljességre, érthetőségre és következetességre 
vonatkozóan meghatározott előírásoknak való megfelelés szempontjából hagyta jóvá. Az 
ilyen jóváhagyás nem tekinthető az e Tájékoztató (mind az összefoglaló, kockázati tényezők, 
regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetek) tárgyát képező Kibocsátó 
jóváhagyásaként. A Tájékoztató jóváhagyása nem tekinthető az értékpapír minőségének 
jóváhagyásaként. A befektetők saját maguk értékeljék, hogy alkalmas-e számukra az ezen 
értékpapírokba történő befektetés. 
 
A Részvények tulajdonosainak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és információ 
elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel. Nincsen a 
Kibocsátóval egyetemlegesen felelős forgalmazó vagy más harmadik személy.  
 
Kelt: Budapest, 2020. május 11. 
 
 
 

 
Piukovics András 

Vezérigazgató 
SunDell Estate Zrt.  
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3 REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY 

3.1 Szakértői minőségben közreműködő személy  

Nincsen szakértői minőségben közreműködő személy. 

3.2 Jóváhagyó hatóság 

A Prospektus Rendelet szerinti illetékes hatóság az MNB, amely a jelen Tájékoztatót 

jóváhagyta 2020. május 28. napján H-KE-III-242/2020. számú határozatával. 

Az MNB a Tájékoztatót csak a Prospektus Rendeletben a teljességre, érthetőségre és 

következetességre vonatkozóan meghatározott előírásoknak való megfelelés 

szempontjából hagyta jóvá. Az MNB ilyen jóváhagyása nem tekinthető az e Tájékoztató 

tárgyát képező Kibocsátó jóváhagyásaként. 

3.3 Könyvvizsgálók 

A múltbeli pénzügyi információk által lefedett időszak alatt (kivéve a F.Llyod Kft., 

Greenvillage Kft., Nerium Park Kft. 2017. üzleti évei és Nerium Park Kft. 2018. üzleti éve 

vonatkozásában, amely időszakban a jogelőd társaságok nem voltak könyvvizsgálatra 

kötelezettek), a Kibocsátó könyvvizsgálója Bácsi Ferencné (anyja születési neve: Bacik 

Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4. emelet 17.; kamarai nyilvántartási 

szám: 002896) volt, akinek megbízatása legfeljebb 2020. május 31. napjáig szól. 

A Kibocsátó nyilvános részvénytársasággá válásának napjától kezdődő 5 (öt) éves 

időtartamra a Kibocsátó könyvvizsgálója már nem Bácsi Ferencné lesz, hanem a 

könyvvizsgálói feladatokat a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 

Budapest, Csévi u. 7. B. ép, nyilvántartási száma: 000123, cégjegyzékszám: 01-09-

160334) fogja ellátni.  

Személyében felelős könyvvizsgáló: Pataki György Lajos (an.: Horváth Zsuzsanna, 2461 

Tárnok, Pásztor köz 2., nyilvántartási száma: 007280). 

Bácsi Ferencné megbízatása a Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá 

válásának napjától azért szűnik majd meg, mivel ő nem felel meg azon feltételeknek, 

amelyeket a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezetek könyvvizsgálatával 

kapcsolatban a Kkt. előír. 

A 2019. október 31-ei Beolvadáshoz készült végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt, 

illetve azok tervezeteit könyvvizsgálta és véleményével ellátta az AUDIT-SAROK Számviteli 

és Adószakértői Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. 3. em. 7.; telephely: 

1042 Budapest, Árpád út 175. IX./28; könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 002498), 

személyében felelős könyvvizsgáló: Kendra Ágnes (an:. Antal Ágnes; 5600 Békéscsaba, 

Gyóni Géza u. 11. 3. em. 7.; kamarai tagsági szám:007024). 

3.4 A Kibocsátóra vonatkozó információk 

3.4.1 A kibocsátó hivatalos és kereskedelmi neve 

A Kibocsátó cégneve: SunDell Estate Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

A Kibocsátó rövidített neve: SunDell Estate Zrt. 
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3.4.2 A kibocsátó cégbejegyzésének helye, cégjegyzékszáma és jogalany-azonosítója 

(„LEI”) 

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye, 

országa: 

Budapest, Magyarország 

 

A Kibocsátó cégjegyzékszáma: 01-10-140036 

A Kibocsátó jogalany-azonosítója („LEI”): 529900VUFNK4NMC6YJ22 

3.4.3 A kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama 

A Kibocsátó 2018. december 31-ei hatállyal, a Nerium Park Kft. átalakulásával jött létre. 

A Kibocsátó jogelődjei a Nerium Park Kft.-n túlmenően a F.Lloyd Ingatlan Zrt., ami 2018. 

október 31-ei hatállyal, a F.Lloyd Ingatlan Kft. átalakulásával jött létre, továbbá a 

GreenVillage Zrt., ami 2018. december 31-ei hatállyal, a GreenVillage Kft. átalakulásával 

jött létre. A F.Lloyd Ingatlan Zrt. és a GreenVillage Zrt. 2019. október 31-ei hatállyal 

egyesülés útján olvadtak be a Kibocsátóba. 

A Kibocsátó tevékenységnek időtartama: határozatlan 

A Kibocsátó szabályozott 

ingatlanbefektetési elővállalkozásként való 

nyilvántartásba vételének dátuma: 

2019. január 31. 

A Kibocsátó mint szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás megfelel a Szit. törvény 

vonatkozó feltételeinek: 

a) a Kibocsátó kizárólag 

aa) saját tulajdonú ingatlan adásvétele (TEÁOR 6810), 

ab) saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 6820-ból beleértve 

különösen az épületberuházás saját üzemeltetés céljából; a használatban lévő állami, 

kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése; a saját raktár, tároló 

üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása tevékenységeket), 

ac) ingatlankezelés (TEÁOR 6832) és építményüzemeltetés (TEÁOR 8110), 

ad) vagyonkezelési (TEÁOR 6420), 

ae) épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110); 

tevékenységet végez; 

 

b) a Kibocsátó nem állt és a bejelentés időpontjában sem állt végelszámolás, csődeljárás 

vagy a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt; 

 

c) a Kibocsátó az Alapszabálya alapján, az ügyvezetés előterjesztésében, az éves rendes 

közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására 

tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló 

jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az 

esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege 

nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök 

összegének legalább 90 %-át javasolja osztalékként kifizetni; 

 

d) a Kibocsátó projekttársaságon, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon, 

valamint főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR 4110) vagy lakó- 
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és nem lakó épület építésével (TEÁOR 4120) foglalkozó gazdasági társaságon kívül más 

gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel, azzal, hogy szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságban nem rendelkezhet több mint 10  %-os részesedéssel vagy 

szavazati joggal; 

 

e) a Kibocsátóban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10 %-át 

gyakorolják biztosítók és hitelintézetek. 

 

3.4.4 A kibocsátó székhelye és jogi formája, a működésére irányadó jogszabályok 
 
A Kibocsátó székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. 

fszt. 
 

A Kibocsátó telefonszáma: +36 1 55 66 555 
 

A Kibocsátó weboldala:2 www.sundell.hu 
 

A Kibocsátó jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság 
  

3.5 Üzleti áttekintés 
3.5.1 Fő tevékenységek 

 A Kibocsátó alapszabály szerinti tevékenységei: 
 

• Főtevékenység: 
  68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 

• Egyéb tevékenységi körök: 
 41.10  Épületépítési projekt szervezése 
 68.20 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 68.32 Ingatlankezelés  
 81.10 Építményüzemeltetés  
 64.20 Vagyonkezelés 
 

 A Kibocsátó tevékenységének bemutatása 

3.5.1.2.1 Áttekintés 

 
A Kibocsátó fő tevékenysége építési beruházások megvalósítása, lakóépületek építtetése, 
értékesítése, valamint bérbeadása. A Kibocsátó fő tevékenységét Magyarországon, Budapest 
közigazgatási határain belül végzi. 
 
A Kibocsátó az építési beruházásokat saját tulajdonú, beépítetlen ingatlanokon hajtja végre. 
A beépítetlen telkeket a Kibocsátó megvásárolja, azokon tulajdont szerez, majd tevékenysége 
a később eladásra, illetve bérbeadásra szánt ingatlanok megépítésére vonatkozó projektek 
megvalósítására korlátozódik, valamint a lakások, irodák, üzletek, egyéb helyiségek 
értékesítésére, illetve bérbeadására. 
 

 
2 A Kibocsátó weboldalán szereplő információk nem képezik a tájékoztató részét. 

http://www.sundell.hu/
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3.5.1.2.2 Épületek terveztetése 

 
Az építési projektek során a Kibocsátó bíz meg harmadik feleket az épületek tervezésével és 
a hatósági engedélyezési dokumentáció elkészítésével, a hatáskörrel rendelkező építésügyi 
hatóságok a Kibocsátónak mint engedélyesnek adják meg a vonatkozó építési engedélyeket. 
A tervezési feladatok elvégzésére a Kibocsátó minden projekt tekintetében más-más tervező 
vállalkozást bízott meg. 
 

3.5.1.2.3 Épületek építtetése 

 
Az építési projektek kivitelezésére a Kibocsátó köti meg a szükséges építési vállalkozási 
szerződéseket – a Kibocsátó valamennyi beruházását a DakotaÉpítő Kft.-vel valósítja meg 
amely bár adójogilag nem kapcsolt vállalkozás, de tulajdonosi struktúrája átfedésben van a 
Kibocsátóéval. Az építési vállalkozási szerződések jellemzően 2-3 éves építési időszakra 
jönnek létre, a vállalkozási díjat a felek előre rögzítik. Jellemző azonban, hogy az építési 
vállalkozási szerződéseket tervmódosítások miatti pótmunkák miatt módosítják, mind a 
vállalkozási díj, mind a tervezett műszaki átadás véghatárideje tekintetében. 
 

3.5.1.2.4 Lakások értékesítése 

A Kibocsátó jellemzően még az épületek műszaki átadása (azaz, a vállalkozó által 100% 

készültségi fokra történő elkészítés és a Kibocsátó részére teljesítettként történő átadás) 

előtt értékesíti az épületekben kialakítandó lakásokat. Ezeket az ingatlan adásvételi 

szerződéseket a Kibocsátó jellemzően úgy köti meg, hogy a lakások birtokbaadását 

meghatározott időpontra vállalja, amelynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.  

A Kibocsátó az ingatlanok értékesítésére ingatlan közvetítő vállalkozásokat bíz meg. 

3.5.1.2.5 Bérbeadói tevékenység 

A Kibocsátó a Paskal Gardenben (ld. alább) található lakások egy részét (ld. 2.17 pont) a 

100%-os tulajdonában álló SZIP-eknek értékesítette abból a célból, hogy az épületek műszaki 

átadás-átvételét követően, a vonatkozó engedélyek birtokában a SZIP-ek a lakásokat bérbe 

adhassák.  

3.5.1.2.6 A Kibocsátó projektjei 

A Kibocsátó kettő építési beruházást már megvalósított, ezek műszaki átadása, illetve a 

lakások értékesítése megtörtént; két beruházása pedig jelenleg még folyamatban van. Az 

építési beruházásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Projekt 
neve 

Építtető Lokáció Könyv 
szerinti 

érték (2019. 
december 

31.) 

Készültségi szint 

Paskal 
Garden 

F.Lloyd Zrt. Budapest, 
XIV. kerület, 
Bartl János 
utca 
(37313/22. 
hrsz.) 

11.241 millió 
Forint 

Építési engedély 
rendelkezésre áll. 
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Levendula 
Lakópark 

GreenVillage 
Zrt. 

Budapest, 
XIV. kerület, 
Dorozsmai u. 
(30005/9. 
hrsz.) 

30 millió 
Forint 

Használatbavételi 
engedély rendelkezésre 
áll. 

Nerium 
Park 

Nerium Park Zrt. Budapest, 
XIII. kerület, 
Petneházy u. 
(26276/1. 
hrsz.) 

1.435 millió 
Forint 

Használatbavételi 
engedély rendelkezésre 
áll. 

Paskal 
Rose 

GreenVillage 
Zrt. 

Budapest, 
XIV. kerület, 
Bartl János 
u. – Szugló u. 
(3137/20. 
hrsz). 

7.208 millió 
Forint 

Építési engedély 
rendelkezésre áll. 

 

3.5.1.2.6.1 Paskal Garden 

 

6. sz. ábra: Paskal Garden elhelyezkedése 

A Kibocsátó jogelődje, a F.Lloyd Zrt. által megindított, folyamatban lévő beruházása, a Paskal 

Garden a Budapest XIV. kerületében található Bartl János utcában helyezkedik el. Ez a 

Kibocsátó legnagyobb beruházása, az összesen 3 épülettömbből álló lakóparkban a tervek 

szerint 455 lakás, 14 üzlethelyiség, 196 tároló és 3 teremgarázs kerül kialakításra. A lakások 

értékesítése folyamatos, 2019 december 31-ig a Kibocsátó összesen 311 lakásra, 27 

garázsra és 15 tárolóra kötött adásvételi szerződést. Az A épület átadásának tervezett 

időpontja 2020. november 30., a B épület átadásának tervezett időpontja 2021. június 30., 

míg a C épület tervezett átadásának időpontja 2021. október 31., de legkésőbb 2022. év 

eleje. A Kibocsátó a kialakításra kerülő lakások közül a B és C épületekben összesen 216 

lakást a 100 %-os tulajdonában álló leányvállalatok (SZIP-ek) részére értékesített (ld. 2.17 

pont), amelyek a tervek szerint azokat bérbe adják.  
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3.5.1.2.6.2 Levendula Lakópark 

 

7. sz. ábra: Levendula Lakópark elhelyezkedése  

A GreenVillage Kft. 2015. szeptember 21-én telket vásárolt a Dorozsmai u. 203-209. sz. 

alatt (hrsz: 300005/9) a Levendula Lakópark felépítése céljából, a Schweidel Investment 

Kft.-től. A Levendula Lakóparkot a Kibocsátó jogelődje a Schweidel Investment Kft.-vel 

közösen építtette Budapest XIV. kerületében, a Miskolci utca és a Dorozsmai utca sarkán. Az 

ingatlan első üteme összesen 195 lakásból áll, amelyből 88 lakást a Kibocsátó jogelődje, a 

GreenVillage Kft. építtetett. Az épület műszaki átadás-átvételére 2017. január 24. napján 

került sor. A Kibocsátó valamennyi, azaz összesen 88 lakást értékesített, a tulajdonában álló 

tárolók és garázs értékesítése pedig folyamatban van, 2019. december 31-ig összesen 112 

db garázst és tárolót értékesített.  

3.5.1.2.6.3 Nerium Park 

 

8. sz. ábra: Nerium Park elhelyezkedése 

A Nerium Park Budapest XIII. kerületében, a Petneházy utca és az Üteg utca sarkán 

helyezkedik el, amelynek műszaki átadás-átvétele 2019. augusztusában zárult le. A 

lakóépület 186 lakásból, 5 üzletből, 46 tárolóból és 2 teremgarázsból áll. Az épület szinte 

teljes egészében értékesítésre került kivéve egy darab 110 m2-es lakás és 2 üzlethelység 

kivételével, tehát 185 lakás már eladásra került. Az elkészült épület 2020 januárban 

megkapta a jogerős használatbavételi engedélyt, a lakások döntő többsége már átadásra 

került a vevőknek. 
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3.5.1.2.6.4 Paskal Rose 

 

9. sz. ábra: Paskal Rose elhelyezkedése  

A GreenVillage Kft. célja a Paskal Rose elnevezésű lakóparkban társasház felépítése volt 

két épületcsoportban. 

A GreenVillage Kft. 2016. szeptember 30-án három telket vásárolt Budapest XIV. kerület 

Bartl János u. 5.-Szugló u. 125/E (hrsz: 31373/18, tervezett Paskal Rose II beruházás), 

Bartl János u. 3-Szugló u. 125/F (hrsz: 31373/19), Bartl János u. 3-Szugló u. 125/G (hrsz: 

31373/20.) alatt. Ezt követően 2018. szeptemberében telekegyesítés következtében a 

31373/19 hrsz. alatt nyilvántartott telek megszűnt, és a 31373/20 hrsz. alatt került 

nyilvántartásba vételre. 

A Paskal Rose lakópark jelenleg építés alatt áll, Budapest XIV. kerületében, a Bartl János utca 

3, valamint 5-7., továbbá a Szugló utca 125/E és /G számok alatt található, a Paskál Fürdő 

és a Rákos patak közelében. Az ingatlan a tervek szerint 152 lakásból, 12 irodából, 2 

üzlethelyiségből, 29 tárolóból, valamint 2 teremgarázsból fog állni. A lakások értékesítése 

folyamatos, a Kibocsátó 2019. december 31. napjáig összesen 123 lakásra kötött adásvételi 

szerződést. Az épület átadásának tervezett időpontja 2020. június 30. 

3.5.1.2.6.5 Egyéb ingatlanok 

A 31373/18 hrsz. alatti ingatlan (tervezett Paskal Rose II beruházás) jelenleg beépítetlen 

ingatlan, a Kibocsátó tulajdonában áll. A Kibocsátó középtávú tervei között szerepel e telken 

is építési beruházást megvalósítani, amelyre tekintettel már jogerős építési engedéllyel is 

rendelkezik, és amelynek megkezdése legkorábban 2020. év második felében várható. 

3.5.2 Legfontosabb piacok 

A Kibocsátó tevékenysége két piacot érint, a fővárosi lakóingatlan vásárlási piacot és a 

lakóingatlan bérbeadási piacot. 

 Lakóingatlan vásárlási piac 

A 2019-es év adatai alapján megállapítható a lakáspiac lassulása, ugyanakkor az árak 

továbbra is növekvő tendenciát mutattak a COVID-19 járvány megjelenéséig. A piac 

alakulását számos új tényező befolyásolja, elsősorban az alkalmazandó ÁFA-kulcs 

növekedése, illetve a COVID-19 járvány, amelynek vége és pontos hatása még nem 

prognosztizálható, azonban a lakóingatlanok keresletére kedvezőtlenül hat. 
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3.5.2.1.1 Tovább csökkent a lakáspiaci forgalom 

 
2019. év I-III. negyedévének összesített forgalma 10,0 %-kal alacsonyabb volt az egy évvel 
korábbinál. Az év folyamán fokozódott az értékesítések visszaesése: az első negyedévben 
0,9, a másodikban 13,1, a harmadikban pedig 19,4 %-kal kevesebb tranzakciót regisztráltak, 
mint az előző év azonos időszakában. 
A teljes piaci forgalom alakulását a használtlakás-eladások 11 %-os visszaesése határozta 

meg, ennek a hatását a jóval kisebb súlyú újlakás-piac 18 %-os bővülése sem tudta 

ellensúlyozni. 

A főváros használtlakás-piaci értékesítései 2019 I–III. negyedévében egyharmadával estek 

vissza az egy évvel korábbihoz képest. A megyeszékhelyek és a kisebb városok forgalma 

egyaránt csökkent, az előbbi 14, az utóbbi 2,1 %-kal. Csak a községekben nőtt a megkötött 

szerződések száma, az eddig rendelkezésre álló adatok szerint 0,8 %-kal. 

Jelen Tájékoztató elkészültekor még csak a 2019. I-III. negyedév lakáspiaci adatait 

publikálta a KSH, azonban egész biztos, hogy a lakáspiaci forgalom csökkenésére hata 

COVID-19 járvány is. A csökkenés mértéke még nem vetíthető előre, azonban 

feltételezhetően a járvány elhúzódásával egyre jelentősebb forgalom csökkenéssel kell 

számolni a piacon.. 

Év, negyedév 
Összes eladott 

lakás 
Ebből: Értékesítési céllal 

épült új lakás használt lakás új lakás 
2007 191,2 .. .. 17,9 
2008 154,1 140,0 14,1 17,4 
2009 91,1 82,9 8,3 16,9 
2010 90,3 85,5 4,8 10,7 
2011 87,7 83,9 3,9 4,8 
2012 86,0 83,3 2,6 3,5 
2013 88,7 86,4 2,3 3,2 
2014 113,8 110,5 3,3 3,4 
2015 134,1 130,7 3,4 3,1 
2016 146,3 141,4 4,9 5,2 
2017 153,8 147,7 6,1 7,3 
2018 163,7 154,6 9,1 9,5 
2019. I–III. negyedév 
(előzetes) 

92,8 88,7 4,2 5,7 

10. sz. ábra: Az eladott és az értékesítésre épített lakások száma 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

3.5.2.1.2 Éves szinten tovább nőttek a lakásárak 

 
A használt lakások éves tiszta árindexe 2019. I–III. negyedév eddig feldolgozott adatai 
alapján a 2015. évi bázis 167 %-át éri el. A 2018-hoz viszonyított 15 %-os emelkedés főként 
az első negyedév eladásaira jellemző, kiemelkedően magas árszínvonalnak tudható be. Az 
új lakások árszintje a 2015. évi 163 %-át tette ki. 
Az elmúlt évek lakáspiaci áremelkedésében a megfelelő kínálat hiánya is szerepet játszott. 

Az ingatlanok iránti megnövekedett keresletre az újlakás-kínálat nem volt képes megfelelő 

mértékben és időben reagálni. A lakásállomány megújulása 2019-ben, amikor az MNB 

várakozásai szerint tetőzhettek az új átadások, hozzávetőlegesen 0,4 százalékot tett ki, ami 

mind historikusan, mind régiós összehasonlításban nagyon alacsonynak számít. 
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A fentieken túlmenően a lakáspiaci áremelkedést befolyásolja, hogy a 2019-es volt az utolsó 

év, amikor a lakásépítés ÁFÁ-ja csupán 5 %, 2020. év januártól már a normál 27 % ÁFA-kulcs 

vonatkozik erre a tevékenysége. Az új lakás építését tervezők elvileg jelentős drágulásra 

számíthatnak, mivel az építtetők jellemzően az ÁFA-növekedés költségét nem vállalják teljes 

mértékben magukra, a projektek jövedelmezőségét ugyanolyan szinten kívánják tartani. A 

kialakult COVID-19 járványhelyzet azonban felülírhatja ezen piaci várakozást, mivel a kereslet 

csökkenés akár olyan mértékű is lehet, hogy az építtetők a lakások árait kénytelenek lesznek 

a 2019. évi árszinten vagy az alatt tartani, ha a járvány okozta világválság súlyosbodik. 

További befolyásoló tényező lehet, hogy bizonyos területeken, az úgynevezett – 

jogszabályban egyelőre még meg nem határozott - rozsdaövezetben értékesített vagy 

bérbeadott lakások ÁFÁ-ja viszont kormányzati sajtóhírek szerint 5%-ra csökkenhet.3  

Év, 
negyedév 

Új lakások Használt lakások 
összetétel- 

hatása 
tiszta 

árváltozása 
teljes 

árváltozása 
összetétel- 

hatása 
tiszta 

árváltozása 
teljes 

árváltozása 
Előző év=100,0 

2016 97,4 110,5 107,6 92,9 113,3 105,3 
2017 98,0 118,6 116,3 97,2 111,9 108,7 
2018 106,5 113,4 120,8 97,6 114,2 111,5 
2019. I–
III. 
negyedév 
(előzetes) 

97,0 109,5 106,2 89,1 115,4 102,8 

2015=100,0 
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2016 97,4 110,5 107,6 92,9 113,3 105,3 
2017 95,5 131,1 125,1 90,3 126,9 114,5 
2018 101,7 148,7 151,1 88,1 144,9 127,7 

2019. I–
III. 
negyedév 
(előzetes) 

98,6 162,8 160,5 78,5 167,2 131,3 

11. sz. ábra: Az éves árváltozás alakulása és tényezői 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

 Lakóingatlan bérbeadási piac 

A fővárosi lakóingatlan bérbeadási piac utóbbi évekbeli két fő jellemzője, hogy a Budapest 

belvárosában található ingatlanok túlárazottak, míg a külvárosi kerületek kieső, távoli voltuk 

miatt nem elég versenyképesek a bérbeadáson realizálható bevételek szempontjából. 

Következésképpen az e két terület közötti, ún. köztes gyűrű területek – különösképpen Pesten 

– a legértékesebbek bérbeadhatóság (bérleti díj/beruházás) szempontjából. 

 
3 A vonatkozó kormányzati bejelentésre 2020. április 16. napján került sor Gulyás Gergely, 
miniszterelnökséget vezető miniszter részéről. A kormányzati bejelentésben foglaltakkal 
összhangban jogszabály egyelőre még nem lépett hatályba. 
Források: 
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/kormanyinfo-2020-04-16 (13:30 perc) 
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-
rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/kormanyinfo-2020-04-16
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200416/gulyas-gergely-5-szazalek-lesz-a-lakasafa-a-rozsdaovezetekben-epulo-uj-lakasok-eseten-426410


 

37 
 

 

 

Lakásvásárló 

Medián 
nettó havi 

bér 
(2019, 
ezer Ft) 

Megvásárolni 
kívánt lakás 

alapterülete (m2) 

Medián 
négyzetméterár 
(2019-ben, ezer 

Ft) 

A 
lakás 
ára 

(millió 
Ft) 

Hány évnyi 
jövedelembe kerül 
a medián lakás? 

(lakásár/jövedelem 
mutató) 

Teljes 
népesség 

Vidéki 
átlagkeresettel 
rendelkező  

206 75  226 17,0  6,9  

Budapesti 
belső 
kerületekben 
átlagkeresettel 
rendelkező 

302 75 631 47,3 13,0 

Budapesti 
külső 
kerületekben 
átlagkeresettel 
rendelkező 

302 75 456 34,2 9,4 

Fiatalok 

Vidéki fiatal 
első 
lakásvásárló 
(20-30 év 
közötti) 

159 60 226 13,6 7,1 

Budapesti 
fiatal első 
lakásvásárló 
a belső 
kerületekben 
(20-30 év 
közötti) 

204 60 631 37,8 15,4 

Budapesti 
fiatal első 
lakásvásárló 
a külső 
kerületekben 
(20-30 év 
közötti) 

204 60 456 27,3 11,2 

12. sz. ábra: Lakásár / jövedelem mutató budapesti és vidéki, valamint fiatal és átlagos 
lakásvásárló eset 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 

3.5.3 A kibocsátó üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb 

események 

A Kibocsátó fő távlati célja portfólió diverzifikálás okán saját építésű bérlakás portfólió 

kialakítása, tekintettel arra, hogy a lakáspiaci törvényszerűségek alapján az értékesítés 

mindenkori lassulása a bérbeadás növekedésével jár. Ezt a fenti KSH adatokon kívül 

alátámasztja a Kibocsátó saját tapasztalata is, ugyanis elkészült beruházásaiban (például 

Levendula Lakópark) gyakorlatilag nincs kiadó lakás, azt a kis számú lakást, amit bérbeadásra 

kínálnak, rövid időn belül mindig bérbe veszik. A COVID-19 járvány hatására végbemenő 

gazdasági válság azonban felülírhatja ezt a normál gazdasági környezetben előforduló 

törvényszerűséget. A budapesti lakásbérleti piacon már mérséklődtek a bérleti díjak a 

kereslet csökkenés hatására. A COVID-19 járvány közép és hosszú távú hatása azonban 

jelenleg nem prognosztizálható, bizonytalan az is, hogy a lakáspiacon milyen mértékű 

forgalom és árcsökkenést eredményez, illetve meddig tartanak mindezek, visszaállítható 

lesz-e a COVID-19 járvány előtti piaci állapot. 
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3.5.4 Stratégia és célok 

 További építkezések  

A Kibocsátó stratégia célja elsősorban a VI., VII., XIII. és XIV. kerületekben, továbbá Budapest 

Észak-pesti részén nagy volumenű, koncentrált, középkategóriás lakások, jellemzően 150-

200 lakásos társasházak építése. 

 Stabil alvállalkozói kör fenntartása 

A Kibocsátó fontosnak tartja a stabil alvállalkozói kör fenntartását, ezáltal kihasználva a 

gazdaságos ipari technológiák nyújtotta versenyelőnyöket. 

A Kibocsátó végső tulajdonosainak érdekeltségi körébe tartozó, két stratégiai alvállalkozó 

partnere az építési tervezési tevékenységben résztvevő PhoenArchitekt Kft., valamint az 

építési kivitelezési munkálatokat ellátó DakotaÉpítő Kft., akik maguk is kiemelt figyelmet 

fordítanak arra, hogy alvállalkozóik megbízhatóan működjenek együtt velük a Kibocsátó 

projektjeinek megvalósításában. 

3.5.4.2.1 PhoenArchitekt Kft. 

A PhoenArchitekt Kft. 2015. év nyarán alakult azzal a céllal, hogy egy stabil hátterű 

befektetői csoportnak tervezzen lakó épületeket. Tervezéskor fő célja, hogy olyan lakásokat 

alkosson, amelyek a mindenkori vevői igényeket maximálisan kielégítik és emellett a 

beruházónak, valamint a kivitelezőnek az igényeit is figyelembe véve törekszik a 

leggazdaságosabb megvalósíthatóságra. A több száz lakásos lakóparkok mellett a tervezési 

portfóliójában megtalálható műemléki szálloda épület rekonstrukció, kisebb társasházak, 

családi házak, valamint négy tantermes iskola bővítés egyaránt. A vállalkozás generál 

tervezéssel foglalkozik, melyben az építész szakágat mintegy 6-7 fő saját alkalmazottal végzi, 

az egyéb szakágakat – mint épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet tervezés – 

alvállalkozók bevonásával oldja meg. 

A PhoenArchitekt Kft. két magánszemély, Piukovics István és Kun Róbert (50 %-ot meghaladó 

részesedéssel rendelkező tag) tulajdonában álló gazdasági társaság. A társaság a Kibocsátó 

megbízásából a Paskal Garden tervezését látta el, amelynek keretén belül az építési 

engedélyhez szükséges tervdokumentáció teljes körű kivitelezését végezte el. 

3.5.4.2.2 DakotaÉpítő Kft. 

Az ingatlanfejlesztési gyakorlatnak megfelelően egy adott ingatlanfejlesztési projekttel 

jellemzően egy vállalkozást bíznak meg, mint fővállalkozót, amely a teljes folyamat 

megvalósításáért felel. A fővállalkozó feladata a szakági kivitelezőkkel történő közvetlen 

szerződéskötés, illetve az építkezés irányítása. 

A DakotaÉpítő Kft. 2015. év júniusában került bejegyzésre, tulajdonosi körének közel 20 éves 

tapasztalata van lakóingatlan építésben. 2015 óta több mint 600 lakóingatlan építésénél 

működött közre generálkivitelezőként, jelenleg a XIV. kerületben összesen több mint 600 

lakóingatlan építésében Pest belvárosában több kisebb projektfejlesztésben vesz részt. A 

DakotaÉpítő Kft. hosszú távú üzleti kapcsolatban áll több építőipari kivitelezéssel foglalkozó 

vállalattal. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy hatékony együttműködés 

akkor tudott kialakulni a fővállalkozó és a szakági kivitelezők között, ha hasonló volt a 

partnerek üzleti kultúrája, és kapacitás növekedésük harmonikusan illeszkedett a közös 

feladatok mértékéhez. 

Fontos elem, hogy a DakotaÉpítő Kft. (megrendelés állományára tekintettel) folyamatosan el 

tudja látni feladattal a stabil, és összeszokott alvállalkozói, és beszállító körét. 
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Az építőiparban általános bizonytalansági tényezők (munkaerő és időszakos alapanyag 

hiányok, negatív időjárási szituáció) hatásai csökkenthetőek azáltal, hogy a fővállalkozó 

átirányíthat kapacitásokat, a párhuzamosan futó projektek között. 

A munkaerő stabilitásának kedvez a kiszámítható, több évre előre megtervezett feladatsor, 

ami a DakotaÉpítő Kft. előtt áll különböző projekteken, a volumen nagysága, és az időben 

szintén állandó kereslet segíti a hatékony alapanyagbeszerzési folyamatot. 

 Bérlakás üzemeltetés fejlesztése 

A Kibocsátó a jövőben a saját építésű bérlakás-üzemeltetést is stratégiai célnak tekinti, 

melyet öt SZIP vállalkozásán keresztül kíván megvalósítani. 

3.5.5 Szabadalmak, engedélyek, ipari, kereskedelmi, pénzügyi szerződések, új gyártási 

eljárások 

 Szellemi tulajdon 

A Kibocsátó nem rendelkezik bejegyzett iparjogvédelmi jogosultságokkal.  

 Engedélyek 

A Kibocsátó tevékenységéhez szükséges engedélyek az egyes beruházásokhoz kapcsolódó 
építésügyi és szakhatósági engedélyek. A beruházások tervezési szakaszában a szükséges 
terv- és engedélydokumentációt a Kibocsátó szerződéses partnerei készítik el a Kibocsátó 
részére. Az építések építtető általi befejezését és Kibocsátó részére történő átadását 
követően az ingatlanok jogszerű használatának feltétele, hogy az építésügyi hatóság az 
ingatlanra ún. használatbavételi engedélyt adjon ki. Ez az engedély annak is előfeltétele, 
hogy az ingatlanok társasházzá legyenek alakíthatók, azaz megkezdődhessen az ún. 
albetétesítés, az egyes lakások külön helyrajzi számon történő nyilvántartásba vétele. 
 

 Kereskedelmi szerződések 

A Kibocsátó tevékenységét érdemben befolyásoló kereskedelmi szerződések a projektek 

kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési, illetve építési vállalkozási szerződések. A tervezési 

szerződések nemcsak az épületek esztétikai megtervezését, hanem – a fent említettek 

mentén – a szükséges engedélyezési dokumentáció előkészítését is lefedik, így a beruházások 

hatósági engedélyezése, azaz a kivitelezés megkezdése nagy mértékben függ a tervezési 

szerződések megfelelő teljesítésétől.  

 Pénzügyi szerződések 

A Kibocsátó jogelődjei által kötött pénzügyi szerződések a Kibocsátó fő tevékenységéhez 

kapcsolódó finanszírozási szerződések, amelyek révén a Kibocsátó (illetve jogelődjei) 

egyrészt a Kibocsátó fő tevékenységének megkezdéséhez szükséges építési telkek 

megvásárlását, másrészt magát az építési vállalkozási munkálatok megvalósítását 

finanszírozza.  

A Kibocsátó jogelődjei által a MagNet Bank Zrt.-vel, mint finanszírozóval a tárgyidőszakban 

kötött finanszírozási szerződései a Levendula Lakópark, Nerium Park, Paskal Rose és Paskal 

Garden projektekhez szükséges ingatlanok megvásárlásához, valamint az ingatlanokon 

megvalósított építkezések vállalkozási díjához nyújtottak fedezetet. A szerződések alapján 

összesen kb. 6 milliárd Forint került folyósításra a Kibocsátó jogelődjei részére. Ezen felül a 

Kibocsátó jogelődje, a F.Lloyd Zrt. 9 millió Euró kölcsönben részesült magánszemély 

hitelezőtől a Paskal Garden B épületének finanszírozásához. E hiteleket a Kibocsátó, illetve 
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jogelődjei még a szerződések szerinti lejárat előtt, jelen Tájékoztató keltéig maradéktalanul 

törlesztette a hitelezők felé. 

A Kibocsátónak 2019. december 31. napján három, még törlesztés alatt álló kölcsöne van a 

MagNet Bank Zrt. felé, összesen 3.200.000.000 Forint nagyságrendben. A vonatkozó 

szerződések 2016. év és 2019. év között jöttek létre. A Kibocsátónak 2020. október 1. 

napjáig 500.000.000 Forint, 2023. június 1. napjáig még 500.000.000 Forintot, 2024. 

február 1. napjáig pedig 2.200.000.000 Forint tőketartozást kell törlesztenie, jellemzően 

egy havi BUBOR +3,5–4 %-os kamatlábbal. A kölcsönök a Paskal Rose és Paskal Garden 

beruházások részfinanszírozásához nyújtanak fedezetet. A Kibocsátó élve a COVID-19 

járvány okán bevezetett hiteltörlesztési moratórium lehetőségével, „befagyasztotta” ezen 

hiteleit és ezek tőke -és kamattörlesztése a moratóriumot követően folytatódik csak. A 

moratórium alatt meg nem fizetett kamat összege később megfizetendő, a moratórium 

lejártát követően. A Kibocsátó elképzelhetőnek tartja azonban, hogy később ezen 

álláspontját felülvizsgálja és felfüggeszti a moratóriumot önkéntesen. 

A Kibocsátó továbbá három bankgaranciát is hatályban tart, amelyek a XIV. kerületi 

önkormányzattal kötött településrendezési szerződés alapján vállalt óvodaépítési 

feladatokhoz (kétszer 80.000.000 Forint értékben, amelyek 2022. június 30. illetve 

augusztus 1. napjáig érvényesek – a második 80.000.000 értékű bankgarancia hatályba 

lépésének feltétele, hogy az első bankgaranciát a XIV. kerületi önkormányzat a MagNet Bank 

Zrt. részére visszaadja), valamint a szintén ezen szerződés szerint vállalt patakpart 

rekultivációhoz (320.000.000 Forint értékben, 2020. június 30-i lejárattal) kapcsolódnak.  

3.5.6 Versenyhelyzet 

 Versenytársak 

A Kibocsátó 881 lakással 2,2 %-os piaci részesedést képvisel a 2015. év és 2019. év IV. 

negyedéve közötti időszak összesített értékesített, illetve értékesítés alatt álló újlakás-

állományában. 

A Kibocsátó számos nagyobb versenytárssal rendelkezik az ingatlanfejlesztésben, a piac 

legnagyobb szereplőinek részesedését az alábbi táblázat szemlélteti. 

Lakásfejlesztő csoport 
neve 

Értékesített és értékesítés alatt 
álló lakások száma 2015. év vége 

óta 
Piaci részesedés 

Cordia 4.624 11,7 % 
Metrodom 3.208 8,1 % 
Biggeorge Property 2.076 5,2 % 
Siskin 1.227 3,1 % 
OTP Ingatlan 889 2,2 % 
Kibocsátó 881 2,2 % 

Forrás: ELTINGA lakásriport adatbázis 

A 2015. év és 2019. év IV. negyedéve közötti összesített budapesti piacnak az ELTINGA 
adatai szerint 36 %-át teszi ki a XIII. és XIV. kerület, amely a Kibocsátó fejlesztéseinek 
területe. Így a Kibocsátó 881 lakásának ezen a piacon a részesedése 6,1 %-os. 
 
A Kibocsátó piaci részesedése az elmúlt év adatai alapján emelkedést mutatott. A 2019. év 
decemberében is értékesítés alatt álló 4 lakásosnál nagyobb budapesti lakásprojektekhez 
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viszonyítva Budapesten 3 %-os, a XIII. és XIV. kerületen belül pedig 8 %-os piaci részesedésre 
tett szert. 
 

 Kibocsátó versenyhelyzetét befolyásoló tényezők  
 
A Kibocsátó saját megítélése és piacismerete alapján úgy látja, hogy versenytársaival 
szemben piaci helyzetére két fő faktor bír hatással: a lokáció és az alvállalkozói kör  
 
3.5.6.2.1 Lokáció 
 
A Kibocsátó saját megítélése szerint projektjei előnyös lokációban valósulnak meg. A Paskál 
Fürdő és a Rákos-patak környéke egy „új” központot jelent az ingatlanpiacon, ami egy 
fizetőképes réteg nagyszámú beköltözése esetén hozzájárul a kerület előnyös fejlődéséhez. 
A terület számos előnnyel rendelkezik, ideértve elsősorban a kiváló közlekedési 
lehetőségeket (Kelet-Magyarország felé jó a közlekedés tekintettel az M3 autópálya 
közelségére, ugyanakkor tömegközlekedéssel a belváros is könnyedén megközelíthető). 
 
3.5.6.2.2 Stabil alvállalkozói kör 
 
A Kibocsátó kipróbált, stabil alvállalkozói körrel működik együtt, ennek fő oka, hogy 
alvállalkozói megbízható munkaerő ellátottsággal rendelkeznek, következésképpen, a 
Kibocsátó vevői kiszámítható ütemezéssel és az elkészült lakások tekintetében magas 
minőséggel számolhatnak. 
 
3.5.7 Beruházások 
 
A Kibocsátó a fő tevékenységén kívül egyéb beruházásokban nem érdekelt.  

3.6 Szervezeti felépítés 

A Kibocsátó jelenleg is öt társaságnak a tulajdonosa, amely társaságok SZIP-ként kerültek 
nyilvántartásba vételre. 
 
(i) Alhambra 36 Invest Kft.  

 
Az Alhambra 36 Invest Kft. 2019. október 4-én került bejegyzésre, egyedüli tulajdonosa a 
Kibocsátó. 
 
Az Alhambra 36 Invest Kft. alapításkor 5.000.000 Forint jegyzett tőkével jött létre. A 
társaság alapítója a társaság jegyzett tőkéjét 2019. október 24-én 205.000.000, Forintra 
emelte akként, hogy az Alhambra 36 Invest Kft. 5.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból álló jegyzett tőkéjét 200.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 
205.000.000 Forintra emelte tőketartalékba pedig 1.600.000.000 Forintot fizetett be. A 
tőkeemelés és a tőketartalék teljes összege arra szolgált, hogy a SZIP ingatlanokat 
vásároljon a Kibocsátótól.  
 
(ii) Bryce 42 Invest Kft. 

 
A Bryce 42 Invest Kft. 2019. október 7-én került bejegyzésre, egyedüli tulajdonosa a 
Kibocsátó. 
 
A Bryce 42 Invest Kft. alapításkor 5.000.000 Forint jegyzett tőkével jött létre. A társaság 
alapítója a társaság jegyzett tőkéjét 2019. október 24-én 205.000.000 Forintra emelte 
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akként, hogy a Bryce 42 Invest Kft. 5.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkéjét 200.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 205.000.000 Forintra 
emelte tőketartalékba pedig 1.400.000.000 Forintot fizetett be. A tőkeemelés és a 
tőketartalék teljes összege arra szolgált, hogy a SZIP ingatlanokat vásároljon a Kibocsátótól. 
 
(iii) Pasadena 53 Invest Kft. 

 
A Pasadena 53 Invest Kft. 2019. október 7-én került bejegyzésre, egyedüli tulajdonosa a 
Kibocsátó. 
 
A Pasadena 53 Invest Kft. alapításkor 5.000.000 Forint jegyzett tőkével jött létre. A 
társaság alapítója a társaság jegyzett tőkéjét 2019. október 24-én 205.000.000 Forintra 
emelte akként, hogy a Pasadena 53 Invest Kft. 5.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból álló jegyzett tőkéjét 200.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 
205.000.000 Forintra emelte, tőketartalékba pedig 2.000.000.000 Forintot fizetett be. A 
tőkeemelés és a tőketartalék teljes összege arra szolgált, hogy a SZIP ingatlanokat 
vásároljon a Kibocsátótól. 
 
(iv) Sedona 38 Invest Kft. 

 
A Sedona 38 Invest Kft. 2019. október 7-én került bejegyzésre, egyedüli tulajdonosa a 
Kibocsátó. 
 
A Sedona 38 Invest Kft. alapításkor 5.000.000 Forint jegyzett tőkével jött létre. A társaság 
alapítója a társaság jegyzett tőkéjét 2019. október 24-én 205.000.000 Forintra emelte 
akként, hogy a Sedona 38 Invest Kft. 5.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkéjét 200.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 205.000.000 Forintra 
emelte, tőketartalékba pedig 1.400.000.000 Forintot fizetett be. A tőkeemelés és a 
tőketartalék teljes összege arra szolgált, hogy a SZIP ingatlanokat vásároljon a Kibocsátótól. 
 
(v) Sevilla 47 Invest Kft. 

 
A Sevilla 47 Invest Kft. 2019. október 7-én került bejegyzésre, egyedüli tulajdonosa a 
Kibocsátó. 
 
A Sevilla 47 Invest Kft. alapításkor 5.000.000 Forint jegyzett tőkével jött létre. A társaság 
alapítója a társaság jegyzett tőkéjét 2019. október 24-én 205.000.000 Forintra emelte 
akként, hogy a Sevilla 47 Invest Kft. 5.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkéjét 200.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 205.000.000 Forintra 
emelte, tőketartalékba pedig 1.600.000.000 Forintot fizetett be. A tőkeemelés és a 
tőketartalék teljes összege arra szolgált, hogy a SZIP ingatlanokat vásároljon a Kibocsátótól. 
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3.7 Az üzleti tevékenység és a pénzügyi helyzet áttekintése 

3.7.1 Pénzügyi helyzet 

A Kibocsátó jogi szerkezete, pénzügyi helyzete és tevékenysége számos változáson ment 

keresztül 2017. január 1. és a jelen Tájékoztató lezárásának időpontja között. Az alábbi ábra 

szemlélteti az átalakításokat, melyeket döntően a folyamatosan fejlődő tevékenység és 

gazdasági környezet változása indokolt. 

 

13. sz. ábra: A Kibocsátó szerkezeti fejlődése 
Forrás: A Kibocsátó saját nyilvántartása 

A Kibocsátó üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét az alábbiak mentén mutatjuk be. 
 
• Egyedi pénzügyi kimutatások elemzése a Nerium Park Kft. és Zrt., a F.Lloyd Kft., 

valamint Zrt., GreenVillage Kft. és Zrt. tekintetében a 2017. január 1-től 2019. október 
31-ig terjedő időszakra. 
 

• A F.Lloyd Zrt. és GreenVillage Zrt. Nerium Park Zrt.-be történő beolvadása során 
készített átalakulási vagyonmérleg bemutatása. 
 

• A Nerium Park Zrt. 2019. évre készített, a leányvállalatok eredményét és mérlegét is 
tartalmazó konszolidált beszámoló bemutatása 
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• Proforma eredménykimutatás 2019. évre a beolvadásra tekintettel. A Nerium Park Zrt. 
2019. évi eredményének bemutatása oly módon, mintha a beolvadás 2019. január 1-
jén történt volna meg. 

 

• 2019. december 31. és a jelen Tájékoztató lezárása között történt jelentős események 
bemutatása. 

 

A jelen Tájékoztatóval érintett entitások pénzügyi helyzetét (vagyon és mérlegek) a 2.7.1. 
fejezetben, üzleti tevékenységük során elért eredményüket pedig a 2.7.2. fejezetben 
mutatjuk be. 
 

 A Kibocsátó pénzügyi helyzetének áttekintése  
 
A Kibocsátó 2016. július 18-án történő telek megvásárlásával megkezdte a Nerium Park 
fejlesztését, amely 2019. augusztus 26-án érte el a 100 %-os műszaki készültséget és 
jogerős használatbavételi engedélyt 2020. január 13-án kapott.  
 
2019. október 31-én a F.Lloyd Zrt. és GreenVillage Zrt. beolvadt a Nerium Park Zrt.-be, 
mely átalakulás során a F.Lloyd Zrt. folyamatban lévő fejlesztését a Paskal Gardent, továbbá 
a GreenVillage Zrt. folyamatban lévő fejlesztését, a Paskal Rose I projektet is átvette, mint 
vagyont. Az átvett vagyon egy részét a Kibocsátó 2019. november 21-én értékesítette 
leányvállalatai (SZIP-ek) részére. Az adás-vétel részleteit a 2.17. fejezetben mutatjuk be. 
 
A Nerium Park Kft. 2018. december 31-én átalakult Nerium Park Zrt.-vé. A Nerium Park Zrt. 
2020. január 1-jétől SunDell Estate Zrt. néven működik tovább. 
 
Figyelemmel a jogi és pénzügyi események összetettségére, először a Kibocsátó 2017. 
január 1-jétől 2019. október 31-ig terjedő beolvadás előtti időszaka, majd az átalakulási 
vagyonmérleg, végül pedig 2019. december 31. és az azt követő időszak vagyona kerül 
bemutatásra. Ezt követően a jogelőd F.Lloyd Zrt. és GreenVillage Zrt. 2017. január 1. és 
2019. október 31. közötti időszakra vonatkozó vagyona kerül ismertetésre. 
 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Immateriális javak 297  72   -   

Tárgyi eszközök 11   -    -   

Befektetett pénzügyi eszközök  -    -   25 000  

Befektetett eszközök 308  72  25 000  

Befejezetlen termelés és félkész 
termékek 

1 558 970  3 968 424  13 628  

Késztermékek  -    -   1 819 459  

Áruk 700 000  700 000  264 622  

Készletekre adott előlegek  -   960  163  

Készletek 2 258 970  4 669 384  2 097 872  

Követelések 260 680  1 577 218  1 867 569  

Pénzeszközök 33 625  1 752 577  86 511  
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Forgóeszközök 2 553 275  7 999 179  4 051 952  

Aktív időbeli elhatárolások 7 239  163 347  91 179  

Eszközök 2 560 822  8 162 598  4 168 131  

14. sz. ábra: A Kibocsátó eszközei a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
Befektetett eszközök 
 
A befektetett pénzügyi eszközök 2019. október 31-jén az öt újonnan alapított 

projekttársaságban (Alhambra 36 Invest Kft., Bryce 42 Invest Kft., Sevilla 47 Invest Kft., 

Pasadena 53 Invest Kft., Sedona 38 Invest Kft.) lévő részesedést foglalták magukba 25 millió 

Forint értékben. 

Készletek 

Az áruk sor minden évben a 26276/1 hrsz. telket foglalta magában 700 millió Forint 

értékben. Értéke 2018. december 31. és 2019. október 31. között 435 millió Forinttal 

csökkent az értékesített ingatlanok arányában történt kivezetéssel. 

A befejezetlen termelés döntően a generálkivitelező, DakotaÉpítő Kft. által számlázott díjak 

készletre vételét tartalmazta 2017. december 31-én 1.489 millió Forint és 2018. december 

31-én pedig 2.304 millió Forint értékben. A Nerium Park építkezés 2019. augusztus 26-án 

fejeződött be. A lakópark elkészültével a korábban befejezett termelésként kimutatott 

készletérték a késztermékek között került bemutatásra. A késztermék sor 2019. október 

31-én a még nem értékesített ingatlanokat tartalmazta az alábbiak szerint. 

Nerium Park 
Összes 

mennyiség 
Méret (nm) 

Készleten lévő 
mennyiség 

Készleten lévő 
nm 

Lakás 186 db 10 998 57 db 3 767 

Tároló 37 db 133 25 db 89 

Teremgarázs 167 db 3 840 104 db 1 316 

Üzlethelyiség 5 db 1 151 3 db 728 

Földszinti tárolók 6 db 500 1 db 12 

Földszinti garázs 47 db 1 040 0 db 0 

Összesen  17 662  5 912 

15. sz. ábra: A Nerium Park készleten lévő eszközei 2019. október 31-én 
Forrás: A Kibocsátó belső nyilvántartása 

Követelések 

A követelések között 2017. december 31-én 250 millió Forint értékben az MK-Budapest Kft.-

nek a telekvásárláshoz kapcsolódóan adott óvadék szerepelt, mely egyenleg 2018. 

december 31-ig megszüntetésre került. 

A Nerium Park a Petneházy utcai projektjének jelentős előrehaladása és kiemelkedően jó 

értékesítési adatai következtében jelentős készpénz állományt halmozott fel 2018. évben 
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és 2019. évben. 2018. év végén és 2019. évben már zajlottak az egyesülési tárgyalások a 

F.Lloyd Zrt.-vel és a GreenVillage Zrt-vel, és a Nerium Park Zrt. a szabad pénzeszközei egy 

részét ezen cégek tulajdonosainak, illetve későbbi időpontban magának a két társaságnak 

(GreenVillage Zrt. és F.Lloyd Zrt.) bocsátotta kamatmentes kölcsön formájában 

rendelkezésre mivel ezen társaságok által fejlesztett projekteket előfinanszírozni kellett. 

Tehát a követelések 2018. december 31-i egyenlegét döntően három követelés alkotta 

(Primula Kincs Kft. – 265 millió Forint, P.Wright Invest Kft. – 620 millió Forint, ProAdmin 

Hungary Kft. – 175 millió Forint), mely egyenlegek már nem szerepeltek a mérlegben 2019. 

október 31-én. 2019. október 31-én a Nerium Park Zrt. a F.Lloyd Zrt. felé 1.323 millió 

Forint, míg a GreenVillage Zrt. felé 438 millió Forint hitelből származó kamatmentes kölcsön 

követelést tartott nyilván, amely követelések a Nerium Park Zrt.-be történt beolvadással 

megszűntek. 

A követelések között került továbbra bemutatásra egyéb építéshez kapcsolódó adott előleg 

2018. december 31-én 51 millió Forint, 2019. október 31-én pedig 100 millió Forint 

értékben. 

Aktív időbeli elhatárolások 

Az aktív időbeli elhatárolások 2018. december 31-én és 2019. október 31-én is döntően 

ingatlanközvetítői jutalékkal (Első Hazai Otthon Kft.) és ingatlan értékesítést segítő 

szolgáltatással (Edua-Fény Kft.) kapcsolatos elhatárolásokat tartalmaztak. 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Jegyzett tőke 3 000  3 000  10 000  

Tőketartalék  -    -   243 000  

Eredménytartalék (2 136) (26 806) (193 508) 

Adózott eredmény (24 670) (166 702) 1 765 737  

Saját tőke (23 806) (190 508) 1 825 229  

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 522 560  2 826 588   -   

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 054 969  5 436 863  2 228 396  

Kötelezettségek 2 577 529  8 263 451  2 228 396  

Passzív időbeli elhatárolások 7 099  89 655  114 506  

Források 2 560 822  8 162 598  4 168 131  

16. sz. ábra: A Kibocsátó forrásai a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
Saját tőke 

A Kibocsátó tőkeforrásai a 2.8. fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. 
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Kötelezettségek 

A hosszú lejáratú kötelezettségek a MagNet Bank Zrt. felé álltak fenn és 2019. október 31-

ére visszafizetésre kerültek.  

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

MagNet Bank 40 000  865 200   -   

Rövid lejáratú hitelek 40 000  865 200   -   

Vevőktől kapott előlegek 894 191  3 767 535  1 955 642  

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 

 -   4 063  111 426  

Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek  -   250 000  126 500  

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 

 -   250 000  126 500  

MK-Budapest Kft. felé Petneházy telek vételár  -   450 000   -   

MK-Budapest Kft. felé Petneházy telek 
meghiúsulási kötbér 

 -   100 000   -   

Teljesítési garancia – Dakota Kft. 120 594   -   17 500  

Adók  184  65  17 329  

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 120 778  550 065  34 828  

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 054 969  5 436 863  2 228 396  

 17. sz. ábra: A Kibocsátó rövid lejáratú kötelezettségei 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
A rövid lejáratú hitelek között a MagNet Bank Zrt.-től kapott hitelek éven belül esedékes 

törlesztőrészletei kerültek kimutatásra 2017. december 31-én és 2018. december 31-én. 

A rövid lejáratú kötelezettségek döntően vevőktől kapott előlegeket tartalmazott 

lakásvásárlásokhoz kapcsolódóan melynek összege 2017. december 31-én 894 millió 

Forint, 2018. december 31-én 3.768 millió Forint, 2019. október 31-én pedig 1.956 millió 

Forint. 

A szállítói egyenleg 111 millió Forint volt 2019. október 31-én, melyből 105 millió Forint 

kötelezettség a generálkivitelező DakotaÉpítő Kft.-vel szemben állt fenn. 

A Kibocsátó 2017. december 31-én és 2018. december 31-én ÁFA visszaigénylő pozícióban 

volt 10 millió Forint és 64 millió Forint értékben, 2019. október 31-én pedig 17 millió Forint 

ÁFA tartozást tartott nyilván. 

Alapítókkal szemben 2018. december 31-én 250 millió Forint, 2019. október 31-én pedig 

127 millió Forint kötelezettség került bemutatásra, melyre azért került sor, mert ezen 

időpontokban a cégbíróság még nem jegyezte be az alapítók 2018. évi 250 millió forintos 
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ill. 2019 évi 127 millió forintos tőkeemelését. A tőkeemelések később mind bejegyzésre 

kerültek. 

A kiemelkedő 2018. december 31-i egyenleg a fentieken kívül 550 millió Forint 

kötelezettséget (450 millió Forint vételár és 100 millió Forint kötbér) tartalmazott a 

Petneházy telek vételéhez kapcsolódóan, mely egyenleg 2019. október 31-re rendezésre 

került. A Kibocsátó a Petneházy utcai telek vásárlásakor előszerződést kötött az MK 

Budapest Kft.-vel, a telek eladójával arról, hogy az MK Budapest Kft. üzlethelységeket 

vásárol az elkészült projektben. Ettől a szerződéstől a Kibocsátó 2019. márciusában elállt, 

és az MK Budapest Kft. részére 100 millió Forint kötbért fizetett ki. 

Passzív időbeli elhatárolások 

Az egyenleg az aktív időbeli elhatárolásokhoz hasonlóan döntően ingatlanközvetítői és 

értékesítést segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos elhatárolásokat tartalmazott 2019. 

október 31-én 105 millió Forint értékben. 

2019. október 31-én a F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage Zrt. beolvadt a Kibocsátóba, mely 

átalakulást az alábbi könyvvizsgált végleges vagyonmérleg szemléltet. Az alábbi táblázatban 

az egyes entitások 10. sz. ábrával megegyező színek használatával kerültek bemutatásra a 

könnyebb átláthatóság érdekében. 

Pénznem: eFt 
F.Lloyd 
– KSZÉ 

Átért. F.Lloyd 
GV – 

KSZÉ 
Átért. 

Green- 
Village 

NP – 
KSZÉ 

Átért. 
Nerium 

Park 
Össz. Különb. Rendezés Össz. 

Immateriális 
javak 

   4  4    4   4 

Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 

 -    -    -    -    -    -   25 000   -   25 000  25 000   -    -   25 000  

Befektetett 
eszközök  -    -    -   4   -   4  25 000   -   25 000  25 004   -    -   25 004  

Készletek 6 775 
630  

4 148 
285  

10 923 
915  

4 749 
719  

3 543 
446  

8 293 
165  

2 097 
872  

 -   
2 097 

872  
21 314 

952  
 -    -   

21 314 
952  

Követelések 
80 362   -   80 362  79 831   -   79 831  

1 867 
569  

 -   
1 867 

569  
2 027 

762  
(1 761 

000) 
 -   266 762  

Pénzeszközök 1 040 
839  

 -   1 040 839  176 083   -   176 083  86 511   -   86 511  
1 303 

433  
 -    -   

1 303 
433  

Forgóeszközök 7 896 
831  

4 148 
285  

12 045 
116  

5 005 
633  

3 543 
446  

8 549 
079  

4 051 
952  

 -   
4 051 

952  
24 646 

147  
(1 761 

000) 
 -   

22 885 
147  

Aktív időbeli 
elhatárolások 482 950  -   482 950 111 478   -   111 478  91 179   -   91 179  685 607  -    -   685 607 

Eszközök 8 379 
781  

4 148 
285  

12 528 
066  

5 117 
115  

3 543 
446  

8 660 
561  

4 168 
131  

 -   
4 168 

131  
25 356 

758  
(1 761 

000) 
 -   

23 595 
758  

Jegyzett tőke 
5 000   5 000  100 000   100 000  10 000   10 000  115 000  5 000  (20 000) 100 000  

Tőketartalék  4 148 
285  

4 148 285   3 543 
446  

3 543 
446  

243 000   243 000  
7 934 

731  
121 500  20 000  

8 076 
231  

Eredménytartal
ék (127 392)  (127 392) (42 589)  (42 589) 

1 572 
229  

 1 572 
229  

1 402 
248  

  1 402 
248  

Lekötött 
tartalék 36 450   36 450     -      -   36 450    36 450  

Saját tőke 
(85 942) 

4 148 
285  

4 062 343  57 411  
3 543 

446  
3 600 

857  
1 825 

229  
 -   

1 825 
229  

9 488 
429  

126 500   -   
9 614 

929  

Céltartalék 
11 391   11 391     -      -   11 391    11 391  

Hosszú lejáratú 
kötelezettsége
k 

5 668 
380  

 -   5 668 380  500 000   -   500 000   -    -    -   
6 168 

380  
 -    -   

6 168 
380  
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Rövid lejáratú 
kötelezettsége
k 

2 109 
257  

 -   2 109 257  
3 952 

465  
 -   

3 952 
465  

2 228 
396  

 -   
2 228 

396  
8 290 

118  
(1 887 

500) 
 -   

6 402 
618  

Kötelezettség
ek 

  7 777 
637  

 -    7 777 637 
4 452 

465  
 -   

4 452 
465  

2 228 
396  

 -   
2 228 

396  
  14 458 

498 
(1 887 

500) 
 -   

12 570 
998 

Passzív időbeli 
elhatárolások 676 695   -   676 695  607 239   -   607 239  114 506   -   114 506  

1 398 
440  

 -    -   
1 398 

440  

Források 8 379 
781  

4 148 
285  

12 528 
066  

5 117 
115  

3 543 
446  

8 660 
561  

4 168 
131  

 -   
4 168 

131  
25 356 

758  
(1 761 

000) 
 -   

23 595 
758  

18. sz. ábra: Végleges átalakulási vagyonmérleg 
Forrás: Auditált pénzügyi információk 

 
A Kibocsátó élt a Számviteli törvény nyújtotta lehetőséggel és a F.Lloyd Zrt.-től és 
GreenVillage Zrt.-től átvett eszközöket a tőketartalékkal szemben piaci értékre értékelte. Az 
eszközök piaci értékét a független értékbecslő által készített értékbecslések támasztották 
alá. A F.Lloyd Zrt. esetében a piaci érték az eszközök könyv szerinti értéknél 4.148 millió 
Forinttal, a GreenVillage Zrt. eszközei esetében pedig a könyv szerinti értéknél 3.543 millió 
Forinttal magasabban került megállapításra. 
Az értékbecslésekben a telkek értéke piaci összehasonlító adatok alapján került 

meghatározásra. A F.Lloyd Zrt.-től átkerült, 1149 Budapest, belterület Bartl János u. 2. 

elhelyezkedésű telek értékét a Kibocsátó 1.200 millió Forinttal megnövelte. A korábban a 

GreenVillage Zrt.-ben szereplő 1149 Budapest, belterület Bartl J. u. 3. elhelyezkedésű telek 

értéke 554 millió Forinttal, a szintén ebben a társaságban nyilvántartott 1149 Budapest, 

belterület Bartl J. u. 5-7. telek értéke 631 millió Forinttal került növelésre. A telkek a 

Kibocsátó mérlegében az áruk soron szerepelnek. 

Az épületek értéke a végleges vagyonmérlegben az értékbecslő által megállapított várható 

piaci értéken alapul. A GreenVillage Zrt. által megkezdett fejlesztések (Paskal Rose I 

lakópark és a Paskal Rose II lakópark 31373/18 helyrajzi számú, építési engedéllyel 

rendelkező telkének) várható piaci értéke 9.943 millió Forint, a F.Lloyd Zrt.-ben 31373/22 

helyrajzi számon folytatott Paskal Garden várható piaci értéke pedig 25.650 millió Forint 

értéken került meghatározásra, mely érték a telkek értékét is magukban foglalták. Az 

épületek értéke a műszaki készültség százalékos szintje alapján korrigálásra került. 

Amennyiben a független értékelő által használt készlet bázisból bizonyos ingatlanok 

értékesítésre kerültek az értékelés alapjául szolgáló adatok és a vagyonmérleg készítésének 

időpontja között, úgy a becsült piaci érték helyett a tényleges eladási ár került 

figyelembevételre. Az átértékelések eredményeként a befejezetlen termelés és félkész 

termékek értéke a F.Lloyd Zrt.-ben 2.948 millió Forinttal, a GreenVillage Zrt.-ben 2.359 

millió Forinttal nőtt. 

A beolvadás során az egymással szembeni követelések és kötelezettségek kiszűrésre 

kerültek és a Kibocsátó tőkehelyzete is rendezésre került. 

Az átalakulás időpontja és 2019. december 31. között a Kibocsátó mérlege az alábbiak 

szerint változott. 
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Pénznem: eFt Okt19A Dec19A 

Immateriális javak 4  3  

Befektetett pénzügyi eszközök 25 000  9 025 000  

Befektetett eszközök 25 004  9 025 003  

Készletek 21 314 952  19,914 837  

Követelések 266 762  271 589  

Pénzeszközök 1 303 433  4 620 114  

Forgóeszközök 22 885 147  24 806 540  

Aktív időbeli elhatárolások 685 607  695 646  

Eszközök 23 595 758  34 527 189  

Jegyzett tőke 100 000  100 000  

Tőketartalék 8 076 231  8,076 230  

Eredménytartalék 1 402 248  (366 836) 

Lekötött tartalék 36 450  39 797  

Adózott eredmény  -   1 993 355  

Saját tőke 9 614 929  9 842 546  

Céltartalék 11 391  11 743  

Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 168 380  2 400 000  

Rövid lejáratú kötelezettségek 6 402 618  21 934 358  

Kötelezettségek 12 570 998  24 334 358  

Passzív időbeli elhatárolások 1 398 440  338 542  

Források 23 595 758  34 527 189  

19. sz. ábra: A Kibocsátó mérlege 
Forrás: Auditált, beolvadást követő egyedi pénzügyi információk 

 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 9.000 millió Forinttal emelkedett 2019. év utolsó 
két hónapjában, a kapcsolt vállalkozásokban (SZIP-ek) végrehajtott pénzbeli hozzájárulással 
történő tőkeemelés és következésképpen a részesedések értékének növekedése miatt.  

A fentiek jelentősége, hogy a Kibocsátó jelenleg lakásokat épít, azaz a Tájékoztatóban 

részletezett lakásépítési, ingatlanfejlesztési projekteket menedzseli. A jövőben ugyanakkor 

a lakásépítésen felül más építési tevékenység, akár irodaház, akár szálloda vagy más jellegű 

ingatlan építése is a Kibocsátó tervei között szerepel. A Kibocsátó az ingatlanhasznosítási, 

bérbeadási tevékenységet leányvállalatain keresztül kívánja folytatni, és jelenleg az 5 SZIP 

leányvállalattal rendelkezik, amelyek lakásokat terveznek bérbe adni. A tevékenységek 

elkülönülése segíti a befektetők és a menedzsment tisztánlátását is, és az egyes üzletágak 

bevételeinek elkülönülését. A jövőben várhatóan a Kibocsátó ingatlan vagyonának 30-70 % 
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közötti része lesz kész ingatlan, amelyek hasznosítása, bérbeadása a leányvállalatokban 

(SZIP-ek) fog történni, az ingatlanvagyon másik része pedig építés, fejlesztés alatt álló 

ingatlan lesz, amely tevékenységet a Kibocsátó fogja végezni. A felépített ingatlanok egy 

része külső piaci befektetők (lakás vásárlók) felé kerül értékesítésre a jövőben is, ahogy az 

jelenleg is zajlik, az ingatlanok egyéb része pedig piaci áron a leányvállalatok (SZIP-ek) felé 

kerül értékesítésre, és azok által kerülnek majd hasznosításra, bérbeadásra. 

A készletek értéke 1.400 millió Forinttal csökkent az értékesített ingatlanokhoz 

kapcsolódóan. A Kibocsátó pénzeszközei jelentős mértékben növekedtek, melynek fő 

vezérlő elemei az ingatlan értékesítések során beszedett előlegek voltak. A követelések és 

az aktív időbeli elhatárolások értéke nem változott jelentősen a 2019. október 31. és a 

2019. december 31. között eltelt időszakban. 

A végleges vagyonmérlegben az eredménytartalék és 2019. január 1. és 2019. október 31. 

közötti időszakban realizált adózott eredmény összevontan, 2019. december 31-én pedig 

ismételten elkülönítetten került kimutatásra. 

A MagNet Bank Zrt. felé fennálló beruházási hitelek éven túl esedékes összege 2.400 millió 

Forint, a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott éven belül esedékes része pedig 

800 millió Forint volt 2019. december 31-én.  

A Kibocsátó 2019. október 31-én a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott 9 

millió Euró (2.975 millió Forint könyv szerinti érték) tagi kölcsönét 2019. december 31-én a 

rövid lejáratú kötelezettségek között mutatta be tekintettel arra, hogy a visszafizetés 2020. 

januárjában megtörtént. A Kibocsátónak 2019. október 31. és december 31. között 8.551 

millió Forint rövid lejáratú kötelezettsége keletkezett leányvállalataival szemben a 

készletekre kapott előlegekhez kapcsolódóan. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 

továbbá a vevőktől kapott előlegek értékének 2.523 millió Forintos emelkedésével 

magyarázható. A Kibocsátó továbbá 736 millió Forint értékben mutatott ki teljesítési 

garanciával kapcsolatos kötelezettséget a DakotaÉpítő Kft. felé. 

A passzív időbeli elhatárolások értéke jelentősen csökkent a 2019. október 31. és 2019. 

december 31. közötti időszakban főként a DakotaÉpítő Kft. általi számlázásoknak 

köszönhetően. 

A Kibocsátó és öt leányvállalatának (SZIP-ek) konszolidált mérlege 2019. december 31-én. 

Pénznem: eFt 

SunDel
l 

Estate 
Zrt. 

Alhambr
a 36 

Invest 
Kft 

Bryc
e 42 
Inves
t Kft 

Pasaden
a 53 

Invest 
Kft 

Sedon
a 38 

Invest 
Kft 

Sevill
a 47 

Invest 
Kft 

Összese
n 

Kiszűrése
k 

Átsorolá
s 

Konszolidál
t adatok 

Immateriális 
javak 

3   -    -    -    -    -   3   -    -   3  

Tárgyi eszközök  -   1 796 
400  

1 595 
800  

2 194 
700  

1 596 
200  

1 795 
300  

8 978 
400  

(8 550 
857)   

2 318 
913 

2 746 456  

Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 

9 025 
000  

 -    -    -    -    -   9 025 
000  

(9 025 
000) 

 -    -   

Befektetett 
eszközök 

9 025 
003  

1 796 
400  

1 595 
800  

2 194 
700  

1 596 
200  

1 795 
300  

18 003 
403  

(17 575 
857) 

2 318 
913 

2 746 459  

Készletek 19 914 
837  

 -    -    -    -    -   19 914 
837  

 -   (2 318 
913) 

17 595 924  

Követelések 271 
589  

127  127  127  127  127  272 224   -    - 272 224  
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Pénzeszközök 4 620 
114  

7 977  8 577  9 695  8 176  8 657  4 663 
196  

 -    - 4 663 196  

Forgóeszközök 24 806 
540  

8 104  8 704  9 822  8 303  8 784  24 850 
257  

 -   (2 318 
913) 

22 531 344  

Aktív időbeli 
elhatárolások 

695 
646  

 -    -    -    -    -   695 646   -    - 695 646  

Eszközök 34 527 
189  

1 804 
504  

1 604 
504  

2 204 
522  

1 604 
503  

1 804 
084  

43 549 
306  

(17 575 
857) 

 - 25 973 449  

Jegyzett tőke 100 
000  

205 000  205 
000  

205 000  205 
000  

205 
000  

1 125 
000  

(1 025 
000) 

 - 100 000  

Tőketartalék 8 076 
230  

1 600 
000  

1 400 
000  

2 000 
000  

1 400 
000  

1 600 
000  

16 076 
230  

(8 000 
000) 

 - 8 076 230  

Eredménytartalé
k 

(366 
836) 

 -    -    -    -    -   (366 
836) 

 -    - (366 836) 

Lekötött tartalék 39 797   -    -    -    -    -   39 797   -    - 39 797  

Adózott 
eredmény 

1 993 
355  

(2 659) (2 
451) 

(3 048) (2 
440) 

(3 
200) 

1 979 
557  

 -    - 1 979 557  

Saját tőke 9 842 
546  

1 802 
341  

1 602 
549  

2 201 
952  

1 602 
560  

1 801 
800  

18 853 
748  

(9 025 
000) 

 - 9 828 748  

Céltartalék 11 743   -    -    -    -    -   11 743   -    - 11 743  

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

2 400 
000  

 -    -    -    -    -   2 400 
000  

 -    - 2 400 000  

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

21 934 
358  

5  5  5  5  132  21 934 
510  

(8 550 
857) 

 - 13 383 653  

Kötelezettsége
k 

24 334 
358  

5  5  5  5  132  24 334 
510  

(8 550 
857) 

 - 15 783 653  

Passzív időbeli 
elhatárolások 

338 
542  

2 158  1 950  2 565  1 938  2 152  349 305   -    - 349 305  

Források 34 527 
189  

1 804 
504  

1 604 
504  

2 204 
522  

1 604 
503  

1 804 
084  

43 549 
306  

(17 575 
857) 

 - 25 973 449  

20. sz. ábra: A Kibocsátó és a konszolidálásba bevont leányvállalatok mérlege 
 2019. december 31-én 

Forrás: Auditált konszolidált pénzügyi információk és azokat alátámasztó adatok 
 

A fenti táblázat a Kibocsátó és a konszolidált beszámoló elkészítésébe bevont 

projekttársaságok mérlegeinek adatait, valamint a kapcsolt tételek kiszűrését mutatja. A 

Kibocsátó a projekttársaságokban szerzett részesedését azok névértékén tartja nyilván és 

ezeket az összesen 9.025 millió Forint összegű részesedéseket kiszűri a befektetett 

eszközök és a saját tőke mérlegsorokon.  

A leányvállalatok 8.978 millió Forint beruházásra adott előlegként mutatják be a Kibocsátó 

részére a 2.6. Fejezetben részletezett eszköz adásvételével kapcsolatban előlegként 

megfizetett összegeket. Ugyanez az egyenleg a Kibocsátó mérlegében vevőktől kapott 

előlegként a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül bemutatásra és a konszolidáció 

során egymással szemben kiszűrésre kerül. 

A készletek közül a tárgyi eszközök sorra került átsorolásra a SZIP-ekben a jövőben bérbe 

adandó ingatlanok 2019. december 31-i könyv szerinti értéke. 
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 A F.Lloyd Zrt. pénzügyi helyzetének áttekintése  

A F.Lloyd Zrt. 2016. szeptemberében vásárolt telket a Paskal Garden projekt felépítéséhez. 

Az építkezés 2018. évben indult és a tervek szerint 2021. évben fog elkészülni.  

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Befektetett eszközök  -    -    -   

Befejezetlen termelés és félkész termékek 14 000  61 151  5 067 631  

Áruk 1 654 951  1 714 647  1 707 999  

Készletek 1 668 951  1 775 798  6 775 630  

Követelések 14 484  19 066  80 362  

Pénzeszközök 7 123  6 884  1 040 839  

Forgóeszközök 1 690 558  1 801 748  7 896 831  

Aktív időbeli elhatárolások  -   237  482 950  

Eszközök 1 690 558  1 801 985  8 379 781  

21. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. eszközei  
a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban 

Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
Készletek 

Az áruk soron az építési telkek értéke került bemutatásra. 

A befejezetlen termelések között 2017. december 31-én a PhoenArchitekt Kft. által 

készített koncepcióterv szerepelt 14 millió Forint értékben, míg 2018-ban további 

engedélyezési tervek, talajvizsgálat és próbafeltárással kapcsolatos költségek kerültek 

készletre vételre. A 2019. október 31-én látható növekményt az építéssel kapcsolatosan 

felmerült költségek készletre vétele okozta, melynek legnagyobb tétele a DakotaÉpítő Kft-

vel kötött generál kivitelezési szerződés alapján kiszámlázott 4.801 millió Forint. 

A kivitelezés alatt álló Paskal Garden lakópark „A” épülete 2019. október 31-én 45 %-os 

műszaki készültség alatt volt és könyv szerinti értéke 2.978 millió Forint volt. A „B” épület 

készültsége 33 %, könyv szerinti értéke 1.394 millió Forint volt ugyanebben az időpontban, 

míg a „C” épület 27 %-os készültségen állt és 671 millió Forint értéken szerepelt a 

könyvekben. A befejezetlen termelés között került még kimutatásra 25 millió Forint 

telkekkel kapcsolatos járulékos költség. További részleteket az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Épület címe HRSZ 
Menny. 

lakás 

Méret 

(m2) 

lakás 

Menny. 

garázs 

Méret 

(m2) 

garázs 

Menny. 

tároló 

Méret 

(m2) 

tároló 

Menny. 

iroda 

Méret 

iroda 

(m2) 

2019.10.31 

épület 

készültségi 

foka % 

KSZÉ 

2019/10/31 

KSZÉ 

műszaki 

készültsége 

10/31 

KSZÉ 

készültség 

szerint 

10/31 

1149 Bp, belterület Bartl 

János u. 2. A épület lakás, 

iroda, garázs, tároló 

31373/22 183 
11 

221 
201 4 851 105 451 6 1 309 55,35 2 435 mFt 45,27% 2 978 mFt 

1149 Bp, belterület Bartl 

János u. 2. B épület lakás, 

iroda, garázs, tároló 

31373/22 134 8 316 138 3 691 38 184 3 833 35,01 1 312 mFt 32,97% 1 394 mFt 

1149 Bp, belterület Bartl 

János u. 2. C épület lakás, 

54roda, garázs, tároló 

31373/22 138 8 583 135 3 411 66 278 5 975 17,12 1 049 mFt 26,80% 670 mFt 

Telek           1 733 mFt  1 733 mFt 

 Összesen   455 

28 

120 474 

11 

953 209 913 14 3 117   6 529 mFt   6 776 mFt 

22. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. készleten lévő eszközei 2019. október 31-én 
Forrás: A F.Lloyd Zrt. belső kimutatása 

Követelések 

2017. december 31-én a követelések között volt nyilvántartva a DakotaÉpítő Kft.-vel 

szembeni bérleti díj követelés 11 millió Forint értékben, valamint 4 millió Forint ÁFA-

követelés. 2018. december 31-én a követelések 19 millió Forint ÁFA-követelést 

tartalmaztak. 2019. október 31-én a vevőkövetelés értéke 133 ezer Forint, az ÁFA-

követelés értéke 58 millió Forint volt, továbbá még 22 millió Forint értékben szerepelt adott 

előleg a könyvekben. 

Pénzeszközök 

A pénzeszközök között kizárólagosan bankbetétek szerepeltek. A pénzeszközök 2019. 

október 31-i egyenlegéből 376 millió Forint a MagNet Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződés 

biztosítékaként egy óvadéki számlán volt elhelyezve. 

Aktív időbeli elhatárolások 

A Számviteli törvény 33. § (2), 38. § (3) d) és 41. § (4) pontjai lehetőséget biztosítanak 

bizonyos esetekben a nem realizált árfolyam veszteség elhatárolására halasztott 

ráfordítással szemben. Ebben az esetben az elhatárolt, halmozott összegnek, a 

hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított 

hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. A céltartalék és halasztott 

ráfordítás különbözetének megfelelő összeget pedig az eredménytartalékból a lekötött 

tartalékba szükséges átvezetni annak érdekében, hogy a többlet eredmény ne kerülhessen 

osztalékként kifizetésre. 

A F.Lloyd 2019. október 31-i mérleg fordulónapi átértékelése alapján keletkezett 48 millió 

Forint nem realizált árfolyamveszteséget elhatárolta és az adott időszaki veszteségre 11 

millió Forint céltartalékot képzett. Az elhatárolt veszteség és a képzett céltartalék 

összegének különbözetére 36 millió Forint lekötött tartalék képzése történt. 

A F.Lloyd Zrt. ügyvédi díjakra további 28 millió Forint, értékesítést segítő szolgáltatásokra 

18 millió Forint, ingatlan közvetítésre pedig 8 millió Forint elhatárolást képzett. 



 

55 
 

A F.Lloyd Zrt. független műszaki szakértői vélemény alapján felmérte a Paskal Garden 

projekt műszaki készültségét 2019. október 31-re vonatkozóan. Amennyiben a műszaki 

készültség a generálkivitelezőtől kapott számláktól eltérő értéket mutatott, vagyis a 

generálkivitelező alul vagy túlszámlázásban volt adott időpontban az épület műszaki 

készültségéhez képest, úgy a F.Lloyd Zrt. a számlázott és műszakilag indokolt költségek 

különbségeként aktív vagy passzív elhatárolást képzett. 

A fenti elszámolás során az A és B épületek magasabb készültségi foka következtében 624 
millió Forint passzív, míg a C épület alacsonyabb készültségi foka következtében 379 millió 
Forint aktív időbeli elhatárolás került az igénybe vett szolgáltatásokkal szemben 
könyvelésre. Következő lépésként pedig ezen költségek készletre vétele történt az aktivált 
saját teljesítmények értékével szemben.  
 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Jegyzett tőke 3 000  5 000  5 000  

Eredménytartalék (2 058) 2 802  (41 787) 

Lekötött tartalék  -    -   36 450  

Adózott eredmény 4 357  (8 139) (85 605) 

Saját tőke 5 299  (337) (85 942) 

Céltartalékok  -    -   11 391  

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  -    -   2 968 380  

Beruházási és fejlesztési hitelek 1 180 000  780 000  2 700 000  

Rövid lejáratú kötelezettségek 500 450  1 018 518  2 109 257  

Kötelezettségek 1 680 450  1 798 518  7 777 637 

Passzív időbeli elhatárolások 4 809  3 804  676 695  

Források 1 690 558  1 801 985  8 379 781  

23. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. forrásai  
a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban 

Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
Saját tőke 

A Kibocsátó tőkeforrásai a 2.8. fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. 

Céltartalékok 

Az aktív időbeli elhatárolásoknál leírtaknak megfelelően a F.Lloyd Zrt. a 2019. október 31-i 

mérleg fordulónapi átértékelése alapján keletkezett 48 millió Forint nem realizált 

árfolyamveszteséget elhatárolta és az adott időszaki veszteségre 11 millió Forint 

céltartalékot képzett. 
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Kötelezettségek 

A hosszú lejáratra kapott kölcsönök között a Kibocsátó magánszemély tulajdonosától kapott 

9 millió Euró összegű tagi kölcsön került kimutatásra. A F.Lloyd Zrt. részére a projektekkel 

kapcsolatban a MagNet Bank Zrt. biztosított finanszírozást, melynek hosszú lejáratú része 

szintén a hosszú lejáratú kölcsönök között szerepel. A hitelszerződések részleteit a 

Tájékoztató 3.8.3 fejezetében mutatjuk be.  

A rövid lejáratú kötelezettségeket összetételét az alábbi táblázat mutatja be: 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt.  -    -   1 323 000  

P.WRIGHT Invest Zrt  -   400 000   -   

DakotaÉpítő Kft 500 000  64 000   -   

Rövid lejáratú kölcsönök 500 000  464 000  1 323 000  

Magnet Bank hitel- éven belül 
esedékes 

 -   400 000   -   

Rövid lejáratú hitelek  -   400 000   -   

Vevőktől kapott előlegek  -    -   416 050  

Szállítói tartozások  -   3 214  9 207  

Filatina Kft. kölcsön  -   151 000   -   

Rövid lejáratú kötelezettségek 
jelentős tulajdoni viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

 -   151 000   -   

Teljesítési garancia DakotaÉpítő 
Kft. 

 -    -   361 000  

Keresetelszámolási számla  -   166   -   

Adók 450  138   -   

Egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek 

450  304  361 000  

Rövid lejáratú kötelezettségek 500 450  1 018 518  2 109 257  

24. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. rövid lejáratú kötelezettségei 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
Rövid lejáratú kölcsönök döntően tulajdonosokkal vagy stratégiai partnerekkel szemben 

álltak fenn az alábbiak szerint: 

• A DakotaÉpítő Kft. által 2017. év előtt nyújtott kölcsön a rövid lejáratú kölcsönök 
között szerepelt 2017. december 31-én és 2018. december 31-én.  

• A P.Wright Invest Zrt. 2018. év és 2019. év során négy kölcsönszerződésben 

összesen 972 millió Forint kölcsönt nyújtott a F.Lloyd Zrt.-nek melyek bizonyos 
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mértékben év közben visszafizetésre kerültek. Az ebből eredő kötelezettség 2018. 

december 31-én 400 millió Forint volt. 

• A Filatina Kft. (a Kibocsátó Részvényeinek 22 %-os közvetlen tulajdonosa) 2018. év 

során két részletben összesen 151 millió Forint, majd 2019. évben további 190 millió 

Forint kölcsönt nyújtott a F.Lloyd Zrt.-nek. 

• 2019. év során a P.Wright Invest Zrt.-vel és a Filatina Kft.-vel szemben fennálló, 

összesen 1.313 millió Forint értékű követelés engedményezéssel a Nerium Park Zrt.-
hez került. A Nerium Park Zrt. további 10 millió Forint kölcsönt nyújtott a F.Lloyd 

Zrt.-nek, így a vonatkozó kötelezettség értéke összesen 1.323 millió Forint volt a 
mérlegben 2019. október 31-én. 

2018. december 31-én a MagNet Bank Zrt.-vel szembeni hitel éven belül esedékes 

törlesztőrészlete a rövid lejáratú hitelek közé került átsorolásra 400 millió Forint értékben, 

majd 2019. október 31-re visszafizetésre került. 2019. október 31-én nem került bankhitel 

rövid lejáratú kötelezettségként bemutatásra tekintettel arra, hogy azok egy összegben, 

lejáratkor voltak esedékesek. 

2019. október 31-én szállítói tartozás döntően a MID3D Studio Kft.-vel (8,9 millió Forint) 

szemben állt fent.  

2019. október 31-én a generál kivitelező szerződés értelmében a DakotaÉpítő Kft. 361 

millió Forint teljesítési garanciát fizetett a Kibocsátónak. Ez biztosítékként szolgál a 

szerződés szerinti teljesítésre, majd a projektek 80 %-os készültségénél visszafizetésre fog 

kerülni a DakotaÉpítő Kft. részére. 

Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások soron a F.Lloyd Zrt. 2017. és 2018. december 31-én döntően 

kamattörlesztésekkel kapcsolatos elhatárolásokat tartott nyilván, rendre 5 millió Forint és 4 

millió Forint értékben. A 2019. október 31-i megnövekedett egyenleg döntően az aktív 

időbeli elhatárolásoknál már részletezett készültségi fokkal összefüggésben elszámolt 

átértékelésnek tudható be. 

 A GreenVillage Zrt. pénzügyi helyzetének áttekintése  

A GreenVillage Kft. a Levendula Lakópark építését 2015. év végén kezdte, 2019. végéig 22 

tároló és 1 garázsbeálló nem került értékesítésre. 

A Paskal Rose I lakópark építése 2018. év márciusában elkezdődött, 2018. év végén pedig 

az ingatlanok értékesítése is elindult. 

A Paskal Rose II lakópark építése a Tájékoztató lezárásakor nem kezdődött el.  
 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Immateriális javak 13  8  4  

Befektetett eszközök 13  8  4  

Befejezetlen termelés és félkész 
termékek 

169  1 733 047  3 785 792  

Késztermékek 187 071  35 877  7 253  

Áruk 951 841  955 310  956 674  
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Készletek 1 139 081  2 724 234  4 749 719  

Követelések 204 449  71 261  79 831  

Pénzeszközök 291 232  82 104  176 083  

Forgóeszközök 1 634 762  2 877 599  5 005 633  

Aktív időbeli elhatárolások 159  1 788  111 478  

Eszközök 1 634 934  2 879 395  5 117 115  

25. sz. ábra: A GreenVillage Kft. eszközei  
a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban  

Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

Készletek 

Az áruk között a telkek és az azokon végzett értéknövelő beruházások kerültek bemutatásra 

(2019. október 31.: hrsz: 31373/18: 519 millió Forint, hrsz: 31373/20: 434 millió Forint). 

A késztermékek értéke, a Levendula Lakópark már elkészült, de még nem értékesített 

eszközeit foglalta magában. 

A GreenVillage Zrt. 2019. október 31-én befejezetlen termelésen tartotta nyilván a Paskal 

Rose I-hez köthető, készletre vett költségeket. A készletre vett költségek jelentős része a 

generálkivitelező DakotaÉpítő Kft.-nek fizetett szolgáltatási díjak voltak. A készültségi fok 

2019. október 31-én 79,6 % volt. További információk a fejlesztésekről a lenti táblázatban 

találhatóak:  

Pénznem: mFt 
Méret 

(nm) 
Mennyiség 

(db) 

Épület 
könyv 

szerinti 
értéke 

Telek 
könyv 

szerinti 
értéke 

Telek járulékos 
ktg. Könyv 

szerinti értéke 

Bekerülési 
érték 

összesen 

Lakás 10 253 152 2 470 289 14 2 773 

Garázs 3 917 155 943 110 5 1 059 

Tároló 198 33 48 6 0 54 

Iroda 1 036 14 250 29 1 280 

Paskál Rose I 15 404   3 710 434 21 4 166 

Paskál Rose II 
(csak telek)    519 50 569 

Paskál 31373/18 
óvoda   5 - - 5 

Összesen:   3715 953 71 4 739 

26. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. készleten lévő eszközei  
2019. október 31-én – Paskal Rose I és II 
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Pénznem: mFt 
Mennyiség 

(db) 
Méret (nm) Könyv szerinti érték 

Garázs 1 24 1,7 

Tároló 22 69 5,5 

Telek   2,9 

Összesen:   10,2 

27. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. készleten lévő eszközei  
2019. október 31-én – Levendula Lakópark 

Forrás: Kibocsátó belső nyilvántartása 
Követelések 

2017. december 31-én a követelések között volt nyilvántartva a Green-Rose Kft. (a 

Kibocsátó Részvényeinek 12,5 %-os közvetlen tulajdonosa) részére 95 millió Forint értékben 

és a Copa Carpa Kft. (a Kibocsátó Részvényeinek 12,5 %-os közvetlen tulajdonosa) részére 

48 millió Forint értékben adott kölcsönök, valamint két lakásértékesítésből eredő követelés 

51 millió Forint értékben. 2018. december 31-én a követelések között szerepelt 12 millió 

Forint társasági adó, 41 millió Forint ÁFA és 15 millió Forint helyi iparűzési adó túlfizetés. 

2019. október 31-én pedig 37 millió Forint társasági adó és 15 millió Forint helyi iparűzési 

adó túlfizetést, valamint 27 millió Forint költségre adott előleget mutatott ki a követelések 

között a GreenVillage Zrt. 

Aktív időbeli elhatárolások 

2017. és 2018. december 31-én a GreenVillage Zrt. nem képzett jelentős összegben aktív 

időbeli elhatárolásokat. 2019 október 31-én az aktív időbeli elhatárolások 97 millió Forint 

értékben értékesítést segítő szolgáltatásokat és 13 millió Forint jogi szolgáltatás költség 

halasztását tartalmazták.  

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Jegyzett tőke 100 000  100 000  100 000  

Eredménytartalék 9 059  79 242   -   

Adózott eredmény 493 854 (27 851) (42 589) 

Saját tőke 602 913 151 391  57 411  

Hosszú lejáratú kötelezettségek 600 000  1 915 306  500 000  

Rövid lejáratú kötelezettségek 398 304  799 372  3 952 465  

Kötelezettségek 998 304  2 714 678  4 452 465  

Passzív időbeli elhatárolások   33 717 13 326  607 239  

Források 1 634 934  2 879 395  5 117 115  

28. sz. ábra: A GreenVillage Kft. forrásai  
a 2017. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakban  

Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
 
 
 



 

60 
 

Saját tőke 

A Kibocsátó tőkeforrásai a 2.8. fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. 

Kötelezettségek 

A GreenVillage Zrt. részére a projektekkel kapcsolatban a MagNet Bank Zrt. biztosított 

finanszírozást, mely hitelek éven túl esedékes részei a hosszú lejáratú kötelezettségek 

között voltak kimutatva. A hitelszerződések részleteit lásd a Tájékoztató 3.8.3 fejezetében.  

A hitelekkel kapcsolatos éven belül esedékes kötelezettségeket a társaság a rövid lejáratú 

kötelezettségek között tartotta nyilván (2017. december 31.: 199 millió Forint; 2018. 

december 31.: 249 millió Forint; 2019. október 31.: 0 millió Forint). 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Nerium Park Zrt  -    -   438 000  

DakotaÉpítő Kft kölcsön  -   20 000   -   

Rövid lejáratú kölcsönök  -   20 000  438 000  

Magnet Bank hitel- éven belül esedékes 199 000  249 303   -   

Rövid lejáratú hitelek 199 000  249 303   -   

Vevőktől kapott előlegek 135 649  98 403  3 230 534  

Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók) 

11  3 413  317  

PGVT Kft  -   50 000  50 000  

Alapítókkal szembeni rövid lejáratú 
kötelezettségek 

 -    -   51 391  

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős 
tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 

 -   50 000  101 391  

Teljesítési garancia- DakotaÉpítő Kft  -   378 000  156 000  

Adók   63 644  253  26 223  

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   63 644 378 253  182 223  

Rövid lejáratú kötelezettségek 398 304  799 372 3 952 465 

29. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. rövid lejáratú kötelezettségei 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
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A rövid lejáratú kötelezettségek további jelentős tételei a vevőktől ingatlan vásárlásra kapott 

előlegek voltak 2017. december 31-én 136 millió Forint, 2018. december 31-én 98 millió 

Forint, 2019. október 31-én pedig 3,2 milliárd Forint értékben. 2019. október 31-én a rövid 

lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra 438 millió Forint Nerium Park Zrt. részére 

adott hitel, továbbá a DakotaÉpítő Kft. felé fennálló rendre 378 millió Forint és 156 millió 

Forint teljesítési garancia kötelezettség került itt kimutatásra 2018. december 31-én és 

2019. október 31-én.  

A rövid lejáratú kölcsönök között került még kimutatásra további 20 millió Forint 

DakotaÉpítő Kft.-nek fizetendő kölcsönszerződésből eredő kötelezettség is 2018. december 

31-én. 

Passzív időbeli elhatárolások 

A GreenVillage Zrt. független műszaki szakértői vélemény alapján felmérte a Paskal Rose I 

projekt műszaki készültségét 2019. október 31-re vonatkozóan. Amennyiben a műszaki 

készültség a generálkivitelezőtől kapott számláktól eltérő értéket mutattak, vagyis a 

generálkivitelező alul vagy túlszámlázásban volt adott időpontban az épület műszaki 

készültségéhez képest, úgy a GreenVillage Zrt. a számlázott és műszakilag indokolt 

költségek különbségeként aktív vagy passzív elhatárolást képzett. 

A fenti elszámolás során az épületek magasabb készültségi foka 574 millió Forint passzív 

időbeli elhatárolás könyvelését tette indokolttá az igénybe vett szolgáltatásokkal szemben. 

Következő lépésként pedig ezen költségek készletre vétele történt az aktivált saját 

teljesítmények értékével szemben.  

3.7.2 Üzleti eredmény 

 A Kibocsátó üzleti eredménye 

Pénznem: eFt 2017 2018 2019 
2019 pro 

forma 
 

10hó 2019 

Értékesítés nettó árbevétele  -    -   7 673 327  7 716 566   5 569 588  

Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

1 529 762  2 409 454  10 845 484  17 876 085   (2 135 337) 

Anyagköltség (15) (56) (14 174 219) (14 178 361)  (2 293) 

Igénybe vett szolgáltatások 
értéke 

(1 509 257) (2 367 189) (1 579 779) (8 593 278)  (1 161 769) 

Egyéb szolgáltatások értéke (9 760) (10 555) (20 793) (38 391)  (4 611) 

Eladott áruk beszerzési 
értéke 

 -    -   (648 145) (651 509)  (435 378) 

Eladott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 

 -    -    -    -     -   

Anyagjellegű ráfordítások (1 519 032) (2 377 800) (16 422 936) (23 461 539)   (1 604 051) 

Személyi jellegű 
ráfordítások 

(4 824) (5 404) (1 735) (5 803)  (1 450) 

Egyéb bevételek 1  1  2  1 915   2  
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Egyéb ráfordítások (1 917) (102 160) (17 885) (42 965)  (7 768) 

Egyéb eredmény (1 916) (102 159) (17 883) (41 050)  (7 766) 

EBITDA 3 990  (75 909) 2 076 257  2 084 259   1 820 984  

Értékcsökkenési leírás (154) (236) (73) (77)  (72) 

EBIT 3 836  (76 145) 2 076 184  2 084 182   1 820 912  

Pénzügyi műveletek bevételei  -    -    -    -     -   

Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

(28 506) (90 557) (82 786) (218 897)  (55 132) 

  Pénzügyi műveletek 
eredménye 

(28 506) (90 557) (82 786) (218 897)  (55 132) 

Adózás előtti eredmény (24 670) (166 702) 1 993 398  1 865 285   1 765 780  

Adófizetési kötelezettség  -    -   (43) (124)  (43) 

Adózott eredmény (24 670) (166 702) 1 993 355  1 865 161   1 765 737  

  30. sz. ábra: A Kibocsátó eredménykimutatása 
Forrás: Auditált egyedi és proforma pénzügyi információk 

 
A Kibocsátóban 2017. évben és 2018. évben a Nerium Park kivitelezése zajlott, az eszközök 

értékesítése 2019. évben kezdődött el. Tekintettel arra, hogy a F.Lloyd Zrt. és a 

GreenVillage Zrt. 2019. október 31-én beolvadt a Kibocsátóba, a 2019 – proforma 

oszlopban bemutatjuk a 2019. év eredményét úgy, mintha a beolvadás 2019. január 1-jén 

történt volna annak érdekében, hogy a 2019. évet követő üzleti évek tekintetében az 

összehasonlítási bázis megteremtésre kerüljön. 

2019. október 31-én a következő darabszámok kerültek az egyes eszközök típusokból 

átadásra és a mérlegből kivezetésre: 186 lakásból 129 került birtokba adásra; 40 tárolóból 

15 került értékesítésre, 214 terem és földszinti garázs helyből 110 került értékesítésre, 5 

irodahelységből 2 került értékesítésre, 6 földszinti tárolóból 5 került értékesítésre.  

2019. év első tíz hónapjában az árbevétel teljes összegéből 5.567 millió Forint kapcsolódott 

lakás értékesítéshez, amely 2019. év egésze során 7.662 millió Forintra nőtt. 

Az aktivált saját teljesítmények értéke 2017. évben és 2018. évben döntően a 

generálkivitelező, DakotaÉpítő Kft. által számlázott díjak készletre vétele volt 1.489 millió 

Forint és 2.304 millió Forint értékben. 2019. novemberében és decemberében a 

megnövekedett anyagköltség és ezzel összhangban az aktivált saját teljesítmények 

növekedését a beolvadáshoz kapcsolódó technikai könyvelés okozta 14.168 millió Forint 

értékben. A Kibocsátó továbbá a hitelekhez tartozó kamatköltséget is készletre vette 2017. 

évben 19 millió Forint, 2018. évben pedig 82 millió Forint értékben. 
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Az igénybe vett szolgáltatások összegét döntően a generálkivitelezőhöz kapcsolódó 

költségek alkották 2017. évben, 2018. évben és 2019. év első tíz hónapjában rendre 1.489 

millió Forint, 2.304 millió Forint és 972 millió Forint értékben. 2019. év egészét nézve ez 

az összeg 7.689 millió Forint volt a GreenVillage Zrt. és F.Lloyd Zrt. költségeit is figyelembe 

véve. 2019-ben továbbá 219 millió Forint értékben merült fel értékesítéssel kapcsolatos 

igénybe vett szolgáltatás (pl. ingatlanközvetítői díj). 

Az eladott áruk beszerzési értéke a 2019. évben történt telekértékesítések értékével 

összhangban nőtt. 

A Kibocsátó személyi állománya 2017. évben és 2018. évben két fő volt, mely egy vezető 

tisztségviselőből és egy munkavállalóból állt. 2019. évben kizárólag az ügyvezető volt 

állományban, a személyi jellegű ráfordítások a részére kifizetett tiszteletdíjat tartalmazzák. 

Egyéb ráfordítások között 2018. évben 100 millió Forint kötbér került elszámolásra az MK 

Budapest Kft. felé a Kibocsátó oldaláról korábban részletezettek (3.7.1.1 Kötelezettségek) 

miatt. 2019. év első tíz hónapjában pedig 6 millió Forint kártérítés került kifizetésre 

különböző vevők felé késedelmes átadások és szerződés felbontás miatt. A telekadó mértéke 

évente 1,9 millió Forint volt. 

A pénzügyi műveletek ráfordításai között kizárólag hitelkamatok kerültek elszámolásra. 

 A F.Lloyd Zrt. üzleti eredménye 

Pénznem: eFt 2017 2018* 10hó 2019 

Értékesítés nettó árbevétele 8 400  946  1 059  

Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

14 000  42 000  5 006 480  

Igénybe vett szolgáltatások értéke (15 804) (50 630) (4 988 863) 

Egyéb szolgáltatások értéke (362) (960) (11 174) 

Anyagjellegű ráfordítások (16 166) (51 590) (5 000 037) 

Személyi jellegű ráfordítások (1 482) (1 506) (3 005) 

Egyéb bevételek  -   250  1  

Egyéb ráfordítások (168) (5 734) (20 552) 

Egyéb eredmény (168) (5 484) (20 551) 

EBITDA 4 584  (15 634) (16 054) 

Értékcsökkenési leírás  -    -    -   

EBIT 4 584  (15 634) (16 054) 

Pénzügyi műveletek bevételei  -    -    -   

Pénzügyi műveletek ráfordításai  -    -   (69 549) 
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Pénzügyi műveletek eredménye  -    -   (69 549) 

Adózás előtti eredmény 4 584  (15 634) (85 603) 

Adófizetési kötelezettség (227) (2) (2) 

Adózott eredmény 4 357  (15 636) (85 605) 

31. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. eredménykimutatása 2017. január 1. és 2019. október 31. 
közötti időszakban 

Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
*A F.Lloyd Kft. 2018 október 31.-én átalakult F.Lloyd Zrt.-vé, így a 2018. évre két 

beszámoló készült. A fent bemutatott 2018. évi értékek a két időszak számainak 

összeadásával készültek. 

Tekintettel arra, hogy 2017. január 1. és 2019. október 31. között a F.Lloyd Zrt. a Paskal 

Garden kivitelezését végezte és ebben az időszakban nem kerültek ingatlanok értékesítésre, 

a társaság nem számolt el jelentős árbevételt. Az értékesítés nettó árbevétele egy 

reklámfelület bérbeadásából származott, mely szolgáltatás a lakópark építésének 

befejezése után várhatóan meg fog szűnni. 

Az aktivált saját teljesítmények értéke a Paskal Garden építkezéssel kapcsolatban felmerült 

költségeket tartalmazta, melyek az építkezések befejezéséig befejezetlen termelésként 

kerülnek kimutatásra a mérlegben.  

Az igénybe vett szolgáltatások 2017. évben és 2018. évben is döntően a Paskal Garden 

lakóparkkal kapcsolatos tervezési költségeket (2017: 14 millió Forint, 2018: 42 millió 

Forint) tartalmazták. A tervezést a PhoenArchitekt Kft. végezte. Az igénybe vett 

szolgáltatások fennmaradó része 2017. évben és 2018. évben számviteli szolgáltatások 

díjait tartalmazta és költségként került elszámolásra. 

Az építkezés megkezdésével 2019. évben az igénybe vett szolgáltatások között került 

kimutatásra a DakotaÉpítő Kft.-vel kötött generál kivitelezési szerződés alapján kiszámlázott 

4.801 millió Forint. Az előző évekhez hasonlóan készletre vételre került még 119 millió 

Forint tervezési költség is. A felmerült reklám és marketing költségek (58 millió Forint), 

valamint számviteli és könyvvizsgálati költségeket (9 millió Forint) nem vette készletre a 

F.Lloyd Zrt. 

Az egyéb szolgáltatások pénzügyi befektetési és szolgáltatási díjakat, valamint egyéb 

hatósági díjakat tartalmaztak. A 2019. évben látható növekedés a hitelfelvétellel 

kapcsolatosan felmerült banki díjaknak (7 millió Forint) volt betudható, melyek készletre 

vételre kerültek.  

A F.Lloyd Zrt. egy személyt foglalkoztatott. A személyi jellegű ráfordítások kizárólag a 

vezérigazgató javadalmazását, és az ehhez kapcsolódó adókat és járulékokat foglalták 

magukba.  

Az egyéb ráfordítások értéke 2018-ban egy, az önkormányzatnak térítés nélkül átadott 

telekrész értékét tartalmazta, mely a patakpart rekultivációjához kapcsolódóan került 

átadásra. 2019-ben az egyéb ráfordítások értéke döntően a mérleg szekcióban kifejtett 

deviza átértékeléshez kapcsolódó céltartalék képzésének ráfordítását (11 millió Forint) és 

az önkormányzat részére fizetett telekadót (8 millió Forint) tartalmazta. A telekadók aktivált 

saját teljesítményként a készletek bekerülési értékét növelték meg. 
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A pénzügyi műveletek ráfordításai a MagNet Bank Zrt.-nek fizetendő kamatokat (57 millió 

Forint) és a tagi kölcsön kamatokat (13 millió Forint) tartalmaztak, mely ráfordítások 

készletre vételre kerültek. A F.Lloyd Zrt. 2017. és 2018. során a felmerült kamatokat az 

építkezés megkezdése előtt közvetlenül a telek értékére aktiválta. 

 A GreenVillage Zrt. üzleti eredménye 

Pénznem: eFt 2017 2018 10hó 2019 

Értékesítés nettó árbevétele 2 339 347  220 273  42 180  

Aktivált saját teljesítmények értéke (1 449 885) 1 581 684  2 024 121  

Anyagköltség (3 855) (3 146) (4 142) 

Igénybe vett szolgáltatások értéke (128 699) (1 757 157) (2 024 636) 

Egyéb szolgáltatások értéke (2 377) (12 735) (6 424) 

Eladott áruk beszerzési értéke (169 815) (18 539) (3 364) 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (3 763) (486)  -   

Anyagjellegű ráfordítások (308 509) (1 792 063) (2 038 566) 

Személyi jellegű ráfordítások (2 223) (2 178) (1 063) 

Egyéb bevételek  -   1 854  1 912  

Egyéb ráfordítások (22 435) (5 577) (4 528) 

Egyéb eredmény (22 435) (3 723) (2 616) 

EBITDA 556 295  3 993  24 056  

Értékcsökkenési leírás (5) (5) (4) 

EBIT 556 290  3 988  24 052  

Pénzügyi műveletek bevételei 1 160  59   -   

Pénzügyi műveletek ráfordításai (14 610) (31 498) (66 562) 

Pénzügyi műveletek eredménye (13 450) (31 439) (66 562) 

Adózás előtti eredmény 542 840  (27 451) (42 510) 

Adófizetési kötelezettség (48 986) (400) (79) 

Adózott eredmény 493 854  (27 851) (42 589) 

32. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. eredménykimutatása 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 
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A GreenVillage Zrt. eredményét 2017-ben döntően a Levendula Lakópark értékesítéséből 

származó árbevétel és az ezzel párhuzamosan elszámolt aktivált saját teljesítmények 

feloldása jellemezte.  

Az árbevétel döntő többsége a Levendula Lakópark lakás, garázs és tároló értékesítéséből 

származott 2017. évben (2.322 millió Forint) és 2018. évben (205 millió Forint). A 

fennmaradó rész 2017. évben felszíni beálló értékesítéséből (13 millió Forint) és a F. Lloyd 

Kft.-nek továbbszámlázott szolgáltatásokból (4 millió Forint) származtak. 2018-ban a 

felszíni beálló értékesítése 15 millió Forintot tett ki, míg a továbbszámlázott szolgáltatásból 

származó bevétel 486 ezer Forint volt.  

Aktivált saját teljesítmény változása 2017. évben kizárólag a Levendula Lakópark készlet 

állományváltozásából ered, míg 2018. évben a Levendula Lakóparkhoz köthető teljesítmény 

151 millió Forinttal csökkent (készlet értékesítés), a Paskal Rose-hoz kapcsolódó 

fejlesztésnek köszönhetően 1.733 millió Forinttal nőtt (költségek készletre vétele). A 2019. 

évben készletre vett költségek döntően a DakotaÉpítő Kft. által végzett generálkivitelezés 

(1,9 milliárd Forint) és hitelkamat (53 millió Forint) voltak. 

Anyagköltség elsősorban közműdíjakat foglal magába, valamint irodaszereket és 

karbantartási anyagokat tartalmaz.  

Az igénybe vett szolgáltatások értékének jelentős növekedése mögött a Paskal Rose-zal 

kapcsolatos fejlesztések tételei állnak, melyek közül a generálkivitelezés volt a 

legmeghatározóbb 2018. évban 1.565 millió Forint, 2019-ben pedig 1.937 millió Forint 

értékben. A Levendula Lakópark és a Paskal Rose I generálkivitelezését is a DakotaÉpítő Kft. 

végezte. A Paskal Rose II tekintetében még nem került generálkivitelező szerződtetésre. 

Egyéb szolgáltatások hatósági díjakat, valamint pénzügyi és befektetési szolgáltatási díjakat 

tartalmaztak. 

A GreenVillage Zrt. egy személyt foglalkoztat. A személyi jellegű ráfordítások kizárólag a 

vezérigazgató javadalmazását és az ehhez kapcsolódó adót és járulékot foglalják magukba.  

A GreenVillage Zrt. egyéb bevételként döntően kapott kötbéreket és kártérítéseket számot 

el. 

Az egyéb ráfordítások között a helyi iparűzési adó 2017-ben 16 millió Forintot, 2018-ban 1 

millió Forintot képviselt a csökkenő árbevétellel összhangban. A telekadó összege 2017-ben 

1 millió Forint, a Paskal Rose projekt telkek beszerzését követően 2018-ban és 2019-ben is 

4-4 millió Forint volt. 

A pénzügyi műveletek ráfordításai között hitelkamatok kerültek elszámolásra minden évben. 
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3.8 Tőkeforrások 

3.8.1 A Kibocsátó saját tőkeforrásaira vonatkozó adatok  

 A Kibocsátó 

Pénznem: eFt 
Jegyzett 

tőke 
Tőke-

tartalék 
Eredmény-

tartalék 
Lekötött 
tartalék 

Adózott 
eredmény Saját tőke 

2016.12.31 3 000   -    -    -   (2 136) 864  

Eredmény átvezetése  -    -   (2 136)  -   2 136   -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   (24 670) (24 670) 

2017.12.31 3 000   -   (2 136)  -   (24 670) (23 806) 

Eredmény átvezetése  -    -   (24 670)  -   24 670   -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   (166 702) (166 702) 

2018.12.31 3 000   -   (26 806)  -   (166 702) (190 508) 

Eredmény átvezetése  -    -   (166 702)  -   166 702   -   

Tőkeemelés 7 000  243 000   -    -    -   250 000  

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   1 765 737  1 765 737  

2019.10.31 10 000  243 000  (193 508)  -   1 765 737  1 825 229  

10 havi eredmény 
átvezetése 

 -    -   1 765 737   -   (1 765 737)  -   

F.Lloyd beolvadás 5 000   -   (41 786) 36 450  (85 606) (85 942) 

F.Lloyd 10 havi eredmény 
átvezetése 

 -    -   (85 606)  -   85 606   -   

GreenVillage beolvadás 100 000   -    -    -   (42 589) 57 411  

GreenVillage 10 havi 
eredmény átvezetése 

 -    -   (42 589)  -   42 589   -   

F.Lloyd felértékelés  -   4 148 285   -    -    -   4 148 285  

GreenVillage felértékelés  -   3 543 446   -    -    -   3 543 446  

Nerium Park 10 havi 
eredmény 

 -    -    -    -    -    -   

Különbözet 5 000  121 500   -    -    -   126 500  

Tőkerendezés (20 000) 20 000   -    -    -    -   

Átalakulási vagyonmérleg 100 000  8 076 231  1 402 248  36 450   -   9 614 929  

2 havi eredmény  -    -    -    -   227 618  227 618  
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Lekötött tartalék képzése - - (3 347) 3 347 - - 

10 hó eredmény technikai  -    -   (1 765 
737) 

 -   1 765 737   -   

2019.12.31 100 000  8 076 231  (366 836) 39 797 1 993 355  9 842 546  

33. sz. ábra: A Kibocsátó saját tőkeforrásai 
Forrás: Auditált egyedi pénzügyi információk 

 
A Kibocsátó 2018. december 31-i saját tőkéjének negatív helyzetét a 2019. év első tíz 

hónapjában elért eredmény és egy 250 millió forintos tőkeemelés (7 millió Forint került 

jegyzett tőkébe, 243 millió Forint pedig tőketartalékba) fordította pozitív értékbe. A 

Kibocsátó nem fizetett osztalékot 2017. január 1. és 2019. december 31. között.   

 A F.Lloyd Zrt. 

Pénznem: eFt Jegyzett tőke 
Tőke-

tartalék 
Eredmény-

tartalék 
Lekötött 
tartalék 

Adózott 
eredmény Saját tőke 

2016.12.31 3 000   -    -    -   (2 058) 942  

Eredmény átvezetése  -    -   (2 058)  -   2 058   -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   4 357  4 357  

2017.12.31 3 000   -   (2 058)  -   4 357  5 299  

Eredmény átvezetése  -    -   4 357   -   (4 357)  -   

Jegyzett tőke emelése 
     

 -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   (7 497) (7 497) 

2018.10.31 3 000   -   2 299   -   (7 497) (2 198) 

Eredmény átvezetése  -    -   (7 497)  -   7 497   -   

Alaptőke emelés 2 000  8 000   -   
  

10 000  

Negatív 
eredménytartalék 
ellentételezése 

 
(8 000) 8 000  

   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   (8 139) (8 139) 

2018.12.31 5 000   -   2 802   -   (8 139) (337) 

Eredmény átvezetése  -    -   (8 139)  -   8 139  -   

Lekötött tartalék 
képzése 

  
(36 450) 36 450  

 
 -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    -   (85 605) (85 605) 

2019.10.31 5 000   -   (41 787) 36 450  (85 605) (85 942) 

34. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. saját tőkeforrásai 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
A F.Lloyd Zrt. adott időszaki eredménye az eredménytartalékba került átvezetése. A 

Kibocsátó 2018. év során alaptőke emelést hajtott végre. Az így befizetett 8 millió Forint 
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összeget a projekttársaságban a negatív eredménytartalék ellentételezésére használták fel. 

A F.Lloyd Zrt. saját tőkéje a veszteséges működés eredményeként a törvényben 

meghatározott minimum alá csökkent. A tőkehelyzet a F.Lloyd Zrt. Kibocsátóba történő 

beolvadásával rendezésre került. 

A Számviteli törvény 33. § (2), 38. § (3) d) és 41. § (4) pontjai lehetőséget biztosítanak 

bizonyos esetekben a nem realizált árfolyam veszteség elhatárolására halasztott 

ráfordítással szemben. Ebben az esetben az elhatárolt, halmozott összegnek, a 

hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított 

hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. A céltartalék és halasztott 

ráfordítás különbözetének megfelelő összeget pedig az eredménytartalékból a lekötött 

tartalékba szükséges átvezetni annak érdekében, hogy a többlet eredmény ne kerülhessen 

osztalékként kifizetésre. 

 A GreenVillage Zrt. 

Pénznem: eFt 
Jegyzett 

tőke 
Tőke-

tartalék 
Eredmény-

tartalék 
Adózott eredmény Saját tőke 

2016.12.31 100 000   -   (3 715) 12 774  109 059  

Eredmény 
átvezetése 

 -    -   12 774  (12 774)  -   

Tárgyévi eredmény  -    -    -    493 854 493 854 

2017.12.31 100 000   -   9 059   493 854  602 913 

Lezárt üzleti évre 
vonatkozó 
módosítás 

   26 329 26 329 

Eredmény 
átvezetése 

 -    -   520 183  (520 183)  -   

Osztalékfizetés 
  

(450 000) 
 

(450 000) 

Tárgyévi eredmény  -    -    -   (27 851) (27 851) 

2018.12.31 100 000   -   79 242  (27 851) 151 391  

Eredmény 
átvezetése 

 -    -   (27 851) 27 851   -   

Osztalékfizetés 
  

(51 391) 
 

(51 391) 

Tárgyévi eredmény  -    -    -   (42 589) (42 589) 

2019.10.31 100 000   -   - (42 589) 57 411  

35. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. saját tőkeforrásai 
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
A 2017. évre vonatkozó adózott eredmény 2018 során egy három oszlopos beszámoló 

közzétételével módosításra került. A módosítás hatása 28 millió Forint volt, így az adózott 

eredmény 494 millió Forintról 520 millió Forintra változott. Ez a módosítás a fenti táblázat 
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’Lezárt üzleti évre vonatkozó módosítás’ sorában került feltüntetésre. A GreenVillage Zrt. 

adózott eredménye az eredménytartalékba került átvezetésre, majd osztalékfizetés 

formájában a tulajdonosok részére kifizetésre került. A Kibocsátó 2017. évben 450 millió 

Forint, 2018. évben pedig 51 millió Forint osztalék kifizetését hagyta jóvá.  

3.8.2 A Kibocsátó pénzforgalmának (cash flow) forrásai és összege 
 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Dec19A 

Adózás előtti eredmény (24 670) (166 702) 1 993 398  

Elszámolt amortizáció 154  236  73 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - - 11 743 

Szállítói kötelezettség változása (3 810) 4 063  27 283 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 314 868  3 302 631  13 553 732 

Passzív időbeli elhatárolások változása 6 139  82 556  248 887 

Vevőkövetelés változása  -   (399 197) 293 233 

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz 
nélkül) változása 

(1 535 363) (3 327 755) (14 233 057) 

Aktív időbeli elhatárolások változása (7 232) (156 108) (532 299) 

Fizetett adó (nyereség után) - - (43) 

Operatív tevékenységből származó pénzeszköz 
változás 

(1 249 914) (660 276) 1 362 950   

Befektetett eszközök beszerzése (462)  -   (9 025 004) 

Befektetési tevékenységből származó 
pénzeszközváltozás 

(462)  -   (9 025 004)   

Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) 
bevétele 

- 250 000 8 037 098 

Hitel és kölcsön felvétele  -   2 169 228  2 981 680 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 1 277 320  (40 000) (491 788) 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz 
változás 

1 277 320  2 379 228  10 526 990 

Devizás pénzeszközök átértékelése - - 2 601 

Pénzeszközök változása 26 944  1 718 952  2 867 537   
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36. sz. ábra: A Kibocsátó cash flow-ja  
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pénznem: eFt Dec17A Okt18A Dec18A Okt19A 

Adózás előtti eredmény 4 584  (7 496)  (8 138) (85 603) 

Céltartalék képzés és 
felhasználás különbözete 

 -   
 

 -   11 391  

Szállítói kötelezettség 
változása 

 -   3 624 (409) 5 993  

Egyéb rövid lejáratú 
kötelezettség változása 

390  9 555 3 299  625 746  

Passzív időbeli elhatárolások 
változása 

(553) (623) (382) 672 891  

Vevőkövetelés változása (10 668) 10 368 300  (133) 

Forgóeszközök (vevőkövetelés 
és pénzeszköz nélkül) 
változása 

(79 280) (112 431) (9 668) (5 060 
995)* 

Aktív időbeli elhatárolások 
változása 

 -   (79) (158) (482 713) 

Fizetett adó (nyereség után) (227) (1)  -   (2) 

Operatív tevékenységből 
származó pénzeszköz 
változás 

(85 754)  (97 083)   (15 156) (4 313 425) 

Befektetési tevékenységből 
származó pénzeszközváltozás 

 -   -    -    -   

Hitel és kölcsön felvétele 84 000  362 000  -   5 347 380  

Hitel és kölcsön törlesztése - (250 000) - - 

Pénzügyi műveletekből 
származó pénzeszköz 
változás 

84 000  112 000    -   5 347 380  

Pénzeszközök változása (1 754) 14 917   (15 156) 1 033 955  

37. sz. ábra: A F.Lloyd Zrt. cash flow-ja  
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

*A Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása soron a beszámolóban 
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helytelenül (5 60 995) érték szerepel. A fenti ábrán a helyes érték, (5 060 995) került 
feltüntetésre. 

 

Pénznem: eFt Dec17A Dec18A Okt19A 

Adózás előtti eredmény 542 840  (27 451) (42 510) 

Elszámolt amortizáció 5  5  4  

Szállítói kötelezettség változása (39 863) 3 402  (3 096) 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 
változása 

(693 947) 274 760  2 936 101  

Passzív időbeli elhatárolások 
változása 

10 530  8 542  593 913  

Vevőkövetelés változása 30 420  52 170   -   

Forgóeszközök (vevőkövetelés és 
pénzeszköz nélkül) változása 

1 393 924  (1 504 136) (2 034 055) 

Aktív időbeli elhatárolások változása 19 007  (1 629) (109 690) 

Fizetett adó (nyereség után) (48 986) (400) (79) 

Fizetett osztalék, részesedés  -   (450 000)  -   

Operatív tevékenységből származó 
pénzeszköz változás 

1 213 930  (1 644 737) 1 340 588  

Befektetési tevékenységből 
származó pénzeszközváltozás 

 -    -    -   

Hitel és kölcsön felvétele  -   1 856 609  1 003 391  

Hitel és kölcsön törlesztése, 
visszafizetése 

(1 224 813) (421 000) (2 250 000) 

Pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszköz változás 

(1 224 813) 1 435 609  (1 246 609) 

Pénzeszközök változása (10 883) (209 128) 93 979  

38. sz. ábra: A GreenVillage Zrt. cash flow-ja  
Forrás: Közzétett éves beszámolók adatai alapján 

 
A közétett 2017-es beszámolóban a részsorokon szereplő változás értéke, valamint a 

pénzeszközök változásának összege helyesen került kimutatásra, de az operatív 

tevékenységből származó pénzeszköz változás és pénzügyi műveletekből származó 

pénzeszköz változások összesítő sorok eltérnek a részadatok számtani összegétől. A fenti 

táblázat a javított értékeket tartalmazza.  
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3.8.3 A kibocsátó hitelszükségletének és finanszírozási szerkezetének bemutatása 

Pénznem: eFt  Dec19A  

Jegyzett tőke 100 000  

Tőketartalék 8 076 230  

Eredménytartalék (366 836) 

Lekötött tartalék 39 797  

Adózott eredmény 1 993 355  

Saját tőke 9 842 546  

Céltartalék 11 743  

MagNet Bank hitel 3 200 000  

Rizó Mihály hitel 2 974 680  

DakotaÉpítő Kft. hitel 7 000  

Hitelek 6 181 680  

Vevőktől kapott előlegek 8 125 606  

Szállítók 31 346  

Rövid lejáratú kötelezettségek 
kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

8 550 847  

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 444 879  

Rövid lejáratú kötelezettségek 18 152 678  

Kötelezettségek 24 334 358  

Passzív időbeli elhatárolások 338 542  

Források 34 527 189  

39. sz. ábra: A Kibocsátó átalakulás utáni mérlegének forrásoldala 2019. december 31-én 
Forrás: Auditált pénzügyi információk 

 
A Kibocsátó jelenlegi működését három fő forrásból finanszírozza: i) hitelek, ii) vevő előlegek 

és iii) saját tőke.  

i) Hitel alapú finanszírozást 2020 januárjától a Kibocsátónak kizárólag pénzintézetek 

nyújtanak. 2020 januárjáig a MagNet Bank, illetve egyik magánszemély tulajdonos nyújtott 

finanszírozást a Kibocsátó számára. A MagNet Bank által 2016. óta nyújtott hiteleinek teljes 

kintlévősége 2019. december 31-én 3,2 milliárd Forint volt. A hitel alapú finanszírozás 

2019. december 31-én a mérlegfőösszegének 18 %-át tette ki.  

ii) A Kibocsátó által értékesített lakások ellenértékeként a vásárlók vevőelőleget 

fizetnek ki mindaddig, amíg a lakóépület használatbavételi engedélyét az illetékes 
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Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Osztálya ki nem bocsátotta. A 

vásárlókkal kötött szerződések szerint a vevőelőlegek kifizetését elsősorban a lakóépület 

készültsége befolyásolja, de az adott készültségnek adott (épülettől függően) dátumig meg 

kell valósulnia. A Nerium Park esetén 1,1 milliárd Forint volt 2019. december 31-én a 

vevőelőlegek összege. A Paskal Garden esetén 3,9 milliárd Forint volt 2019. december 31-

én a vevőelőlegek összege. A Paskal Rose I esetén 3,1 milliárd Forint volt 2019. december 

31-én a vevőelőlegek összege. A vevőelőleg alapú finanszírozás 2019. december 31-én 8,1 

milliárd Forint volt, ami a mérlegfőösszeg 24 %-át tette ki. 

iii) A Kibocsátó saját tőkéje jelenleg három fő forrásból áll: a Kibocsátó jogelődjeinek 

összeolvadásakor megvalósított készletátértékelés során realizált tőketartalékból; a már 

befejezett projekteken realizált adózott eredmény osztalékként ki nem fizetett részéből; és 

végül a folyamatban lévő projekteken részteljesítésen keresztül realizált adózott eredmény 

osztalékként ki nem fizetett részéből. 2019. december 31-én a Kibocsátó saját tőkéje 9,6 

milliárd forint volt, amelyből a fenti három forrás 99 %-ot tett ki.  

A Kibocsátó számára jelenleg nem szükséges addicionális hitel alapú finanszírozás annak 

érdekében, hogy megvalósítsa a bemutatott projekteket. Figyelembe véve viszont, hogy az 

építőipar termelése erősen kitett az időjárásnak – további hitelfinanszírozás rendelkezésre 

állása esetén – a tavaszi és nyári időszakban gyorsítani tudja az építkezést, amely időben 

előbb realizálhatóvá teszi a jövőbeli árbevételt és eredményt. Továbbá plusz forrás 

bevonása növeli a jövedelmezőséget, mert gyorsabban haladhat az építkezés, 

függetlenedhet az értékesítésből érkező bevételek időzítésétől, illetve magasabb áron 

értékesíthetőek a magasabb készültségi szintű lakások. Ugyanaz a lakás 50 % alatti és 80 % 

feletti készültség esetén értékesítve akár 10 %-os árkülönbséget is mutathat a vevői bizalom 

megerősödése révén. 

2020 márciusában további külső finanszírozás érdekében a Kibocsátó tárgyalásokat folytat. 

3.8.4 Tőkeforrások felhasználásának bármely korlátozása 

A Számviteli törvény 33. § (2), 38. § (3) d) és 41. § (4) pontjai lehetőséget biztosítanak 

bizonyos esetekben a nem realizált árfolyam veszteség elhatárolására halasztott 

ráfordítással szemben. Ebben az esetben az elhatárolt, halmozott összegnek, a 

hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított 

hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. A céltartalék és halasztott 

ráfordítás különbözetének megfelelő összeget pedig az eredménytartalékból a lekötött 

tartalékba szükséges átvezetni annak érdekében, hogy a többlet eredmény ne kerülhessen 

osztalékként kifizetésre. 2019. évben a F.Lloyd Zrt.-ben ebből eredően 36.450 ezer Forint 

értékben lekötött tartalék megképzésére került sor. Ez a saját tőke elem osztalékként nem 

fizethető ki.  

3.8.5 A Kibocsátó folyamatban lévő lényeges beruházásaihoz vállalt kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges finanszírozás várható forrásai 

A Kibocsátó folyamatban lévő lényeges beruházásait döntően saját forrásból és bankhitelből 

finanszírozza, melyekhez a jelenlegi ütemezés mellett további jelentős forrás bevonása nem 

szükséges. 

A Kibocsátónak a fentieken kívül nincs tudomása olyan korlátozásról, amely a tőkeforrások 

felhasználását, illetve a Kibocsátó üzleti tevékenységét akár közvetlenül, akár közvetve 

jelentősen befolyásolná. 
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3.9 Szabályozási környezet 

A Kibocsátó beruházásainak kivitelezésére, azaz a tervezési és építési vállalkozási 

szerződésekre, valamint az értékesítésre kötött ingatlan közvetítői szerződésekre a Ptk. 

rendelkezései irányadók. E jogszabály határozza meg a felek alapvető felelősségét, jogait és 

kötelezettségeit a vállalkozási szerződések tekintetében. Az újonnan átadott lakásokra 

vonatkozó kötelező jótállás feltételeit a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza, amely részletesen meghatározza, az ingatlan 

mely része tekintetében mennyi időn át terheli az építtetőt jótállási kötelezettség. 

Az építési tevékenységre, az engedélyezési folyamatokra, a hatósági eljárásokra és a 

vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségekre az alábbi jogszabályok irányadók: 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; 

- Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet; 
- A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

- Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. 

(XII. 5.) Korm. rendelet; 
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet; 
- Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; 

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet; 

- Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 

Korm. rendelet; 

- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről 

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény; 

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. 

A Kibocsátó pénzügyi eredményességét befolyásoló jogszabály a lakásértékesítések 

tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

3.10 Trendek 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. év III. negyedévére vonatkozó országos lakáspiaci 

elemzése és az MNB 2019. novemberi lakáspiaci jelentése alapján folytatódott a lakáspiac 

átalakulása. 

3.10.1 Csökkenő forgalom 

2019. év I-III. negyedévének összesített forgalma 10,0 %-kal alacsonyabb volt az egy évvel 

korábbinál. Az év folyamán fokozódott az értékesítések visszaesése: az első negyedévben 

0,9, a másodikban 13,1, a harmadikban pedig 19,4 %-kal kevesebb tranzakciót regisztráltak, 

mint az előző év azonos időszakában. 
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A teljes piaci forgalom alakulását a használtlakás-eladások 11 %-os visszaesése határozta 

meg, ennek a hatását a jóval kisebb súlyú újlakás-piac 18 %-os bővülése sem tudta 

ellensúlyozni. 

A főváros használtlakás-piaci értékesítései 2019. év I–III. negyedévében egyharmadával 

estek vissza az egy évvel korábbihoz képest. A megyeszékhelyek és a kisebb városok 

forgalma egyaránt csökkent, az előbbi 14, az utóbbi 2,1 %-kal. Csak a községekben nőtt a 

megkötött szerződések száma, az eddig rendelkezésre álló adatok szerint 0,8 %-kal. 

Év, negyedév 
Összes eladott 

lakás 
Ebből: Értékesítési céllal 

épült új lakás használt lakás új lakás 
2007 191,2 .. .. 17,9 

2008 154,1 140,0 14,1 17,4 
2009 91,1 82,9 8,3 16,9 
2010 90,3 85,5 4,8 10,7 
2011 87,7 83,9 3,9 4,8 
2012 86,0 83,3 2,6 3,5 
2013 88,7 86,4 2,3 3,2 
2014 113,8 110,5 3,3 3,4 
2015 134,1 130,7 3,4 3,1 
2016 146,3 141,4 4,9 5,2 
2017 153,8 147,7 6,1 7,3 
2018 163,7 154,6 9,1 9,5 
2019. I–III. negyedév 
(előzetes) 

92,8 88,7 4,2 5,7 

40. sz. ábra: Az eladott és az értékesítésre épített lakások száma 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

3.10.2 Befektetési célú lakásvásárlások visszaesése 

A szokásosnál nagyobb mértékben esett vissza a lakások iránti kereslet, ami különösen 

Budapest belvárosában volt erős. Az okok mögött leginkább a befektetési célú 

lakásvásárlások visszaesése állt, ami térben is erősen koncentrálódott, több belvárosi 

kerületben feleannyi lakás cserélt gazdát, mint egy évvel azelőtt. Mindennek oka elsősorban 

a piacra belépő új befektetők számának csökkenése (például az ÁFA-kulcs növekedése miatt) 

volt és az újabb befektetési lehetőségként megjelent Magyar Állampapír Plusz mentén volt 

keresendő, amelynek vonzereje azonban csökkent az infláció emelkedésének hatására. 

3.10.3 Tovább nőttek a lakásárak 

A fenti trendek ellenére is megállapítható, hogy tovább nőttek az árak, a használt lakások 

éves tiszta árindexe 2019. év I–III. negyedév eddig feldolgozott adatai alapján a 2015. évi 

bázis 167 %-át éri el. A 2018. évhez viszonyított 15%-os emelkedés főként az első negyedév 

eladásaira jellemző, kiemelkedően magas árszínvonalnak tudható be. Az új lakások árszintje 

a 2015. évi 163 %-át tette ki.  

Év, 
negyedév 

Új lakások Használt lakások 
összetétel- 

hatása 
tiszta 

árváltozása 
teljes 

árváltozása 
összetétel- 

hatása 
tiszta 

árváltozása 
teljes 

árváltozása 
Előző év=100,0 

2016 97,4 110,5 107,6 92,9 113,3 105,3 
2017 98,0 118,6 116,3 97,2 111,9 108,7 
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2018 106,5 113,4 120,8 97,6 114,2 111,5 
2019. I–
III. 
negyedév 
(előzetes) 

97,0 109,5 106,2 89,1 115,4 102,8 

2015=100,0 
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2016 97,4 110,5 107,6 92,9 113,3 105,3 
2017 95,5 131,1 125,1 90,3 126,9 114,5 
2018 101,7 148,7 151,1 88,1 144,9 127,7 
2019. I–
III. 
negyedév 
(előzetes) 

98,6 162,8 160,5 78,5 167,2 131,3 

41. sz. ábra: Az éves árváltozás alakulása és tényezői 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

3.10.4 Bizonytalanság a COVID-19 hatására 

A COVID-19 járvány hatására a Kibocsátó azzal számol, hogy a lakásárak növekedése megáll 

és amennyiben a járvány időben jelentősen elhúzódik, úgy csökkenés is előfordulhat az 

árakban. Ugyanígy az értékesítésben is lassulásra számít a Kibocsátó a járvány hatására. 

3.11 Nyereség-előrejelzés vagy- becslés 

A Kibocsátó nem tesz közzé nyereség-előrejelzést vagy nyereségbecslést. 

3.12 Igazgatási, irányító és felügyelő testületek és vezető tisztségviselők 

3.12.1 Igazgatási, irányító és felügyelő testületek tagjai 

A Kibocsátó ügyvezető szerve a Kibocsátó részvényeinek tőzsdére való bevezetésének 

napjától az Igazgatóság. Feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, 

amely törvény vagy az Alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy 

más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Piukovics 

András vezérigazgatóként való megválasztására 2018. augusztus 28. napján, míg 

igazgatósági tagként való megválasztására 2019. december 16. napján került sor. Nagy 

Attila és Dr. Vikor Áron Dávid igazgatósági tagok megválasztására szintén 2019. december 

16. napján került sor.  

Igazgatósági tag neve Megbízatásának kezdete 
(megszakítás nélkül) 

Megbízatásának 
időtartama 

Piukovics András 2019. január 14. Határozatlan 
Nagy Attila A Kibocsátó nyilvánosan 

működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Dr. Vikor Áron Dávid A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 
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 Igazgatóság tagjai 
 
Piukovics András 
 
Piukovics András közgazdász, diplomáját az International Business School Business Studies 
szakán szerezte. 2015-től a PiuÉpítő Kft. ügyvezetőjeként budapesti 
ingatlanfejlesztésekben projektkoordinátor, majd projektvezető. Piukovics András 
elsősorban kivitelezésirányítási és cash-flow szervezési feladatokat látott el. 2016-tól 2018-
ig a Fogarasi Investment Kft. ügyvezetője irodaház bérbeadással és üzemeltetéssel 
foglalkozott. 2018-tól a Kibocsátó vezérigazgatójaként a lakóingatlan-fejlesztésben 
beruházóként tevékenykedik. A Kibocsátó igazgatóságának elnöke lesz a Kibocsátó 
nyilvánosan működő részvénytársasággá válásának napjától. 
 
Piukovics András (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó 

opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy szavazati 

joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, rendelkezik. Piukovics András 

a Kibocsátó 7,48 %-ának végső magánszemély tulajdonosa. 

Azon társaságok neve, és adatai, amelynek Piukovics András a Tájékoztató kibocsátásától 

számított 5 éven belül tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében 

tagsággal rendelkezett, vagy rendelkezik: 

 

Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

PiuÉpítő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
208069; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20. fszt.) 

√ (már nem) X √ 

Fogarasi Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
281383; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20. fszt.) 

√ (már nem) X X 

Dessewffy Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
204680; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20.) 

√ (már nem) X √ (már nem) 

Schweidel Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
205930; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20.) 

X X √  
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Nincsen olyan munkaszerződés, amely Piukovics András és a Kibocsátó között jött létre és 

a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  

 

Üzleti elérhetősége: igazgatosag@sundell.hu 
 
Nagy Attila 
 
Nagy Attila 2009-ben mérnökként végzett Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Vegyész- és Biomérnöki Karán biomérnök szakon. 2009 és 2016 között a 
Honeywell Process Solutions-nél OTS folyamatirányítási projekt mérnök, majd vezető 
mérnök nemzetközi kőolaj finomítói beruházásoknál. 2015 és 2018 között a DakotaÉpítő 
Kft. ügyvezetőjeként kivitelezői oldalról fővárosi építőipari projektek szervezésével és 
irányításával foglalkozott. 2018 és 2019 között F.Lloyd Ingatlan Zrt. vezérigazgatójaként 
beruházói oldalról lakáscélú ingatlanfejlesztéseket menedzselt Budapesten.  
 

ODI 500 Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
288528; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20. fszt.) 

√ (már nem) X √ 

Pöltenberg Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
205477; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20.)  

√ (már nem) X X 

Damjanich Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 
égjegyzékszám: 01-09-
205319; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20.) 

√ (már nem) X X 

PiuBella Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
300615; székhely: 1148 
Budapest, Fogarasi út 3.) 

X X √ 

Üllői Sportliget Lakópark 
Víziközmű-társulat 
„elszámolás alatt” 
 (székhely: 2225 Üllő, 
Szövetkezet utca 10.; 
cégjegyzékszám: 13-16-
000174).  
 

√ X √ 
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 Nagy Attila (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó 

opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy szavazati 

joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, nem rendelkezik. 

 

Azon társaságok neve, és adatai, amelynek Nagy Attila a Tájékoztató kibocsátásától 

számított 5 éven belül tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében 

tagsággal rendelkezett, vagy rendelkezik: 

 

Nincsen olyan munkaszerződés, amely Nagy Attila és a Kibocsátó között jött létre és a 

munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  

 

Üzleti elérhetősége: igazgatosag@sundell.hu 
 
Dr. Vikor Áron Dávid 
 
Vikor Áron Dávid ügyvéd, közvetítő (mediátor) többek között ingatlanjoggal, 
ingatlanberuházással és forgalmazással foglalkozik. Ingatlanberuházással, eladással 
ügyvezetőként 1999-ben kezdett el foglalkozni, diplomáját 2002-ben a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte meg, 2007 óta ügyvéd, 2011-
ben került felvételre a közvetítők névjegyzékébe. 

Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

DakotaÉpítő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
208309; székhely: 1142 
Budapest, Dorozsmai utca 
203.) 

√ (már nem) X X 

Dessewffy Investment 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
204680; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 
18-20.) 

X X √ (már nem) 

F.Lloyd Ingatlan Zrt. 
(cégjegyzékszám: 01-10-
049978; székhely: 1149 
Budapest, Fogarasi út 3. 
IV. em. 2.) 

√ (már nem) X X 

Refuge Bistro Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
996114; székhely: 1073 
Budapest, Kertész utca 
48. fszt. 1.) 

√ X √ 

Alhambra Invest 36 Kft. √ (már nem) X X 
Bryce 42 Invest Kft. √ (már nem) X X 
Pasadena 53 Invest Kft. √ X X 
Sedona 38 Invest Kft. √ X X 
Sevilla 47 Invest Kft. √ X X 
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Dr. Vikor Áron Dávid (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez 

kapcsolódó opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy 

szavazati joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, rendelkezik. Dr. Vikor 

Áron Dávid a Kibocsátó 44,364 %-ának végső magánszemély tulajdonosa. 

Dr. Vikor Áron Dávid a Tájékoztató kibocsátásától számított 5 éven belül tagja volt, illetve 

amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, vagy 

rendelkezik: 

 

 

Nincsen olyan munkaszerződés, amely Dr. Vikor Áron Dávid és a Kibocsátó között jött létre 
és a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  
 
Üzleti elérhetősége: igazgatosag@sundell.hu 
 

 Felügyelőbizottság tagjai 
 
A Felügyelő Bizottság a Kibocsátó legfőbb szerve számára ellenőrzi a Kibocsátó 
ügyvezetését. E körben az Igazgatóság tagjaitól felvilágosítást kérhet, a Kibocsátó könyveit, 
iratait megvizsgálhatja.  A Felügyelő Bizottság tagjai a Kibocsátó ügyvezetésétől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 
A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg. 

A Felügyelő Bizottság 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt. 

A Felügyelőbizottság tagjai: 

Felügyelőbizottsági tag neve Megbízatásának kezdete Megbízatásának 
időtartama 

Latkóczy Laura Hedvig A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Uzsoki András A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Megyesné Knipper Krisztina A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

 

Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

Speco Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” 
(cégjegyzékszám: 01-09- 
074272; székhely: 1032 
Budapest, Föld u. 69. fszt. 
2.) 

√ (már nem) X √ 

Primula Kincs Kft. √ X √ 
Filatina Kft. √ X X 
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Latkóczy Laura Hedvig  

Latkóczy Laura Hedvig több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pénzügyi, marketing és 

értékesítési tapasztalattal rendelkezik. 

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1999-ben. 2006-ban 

marketing szakirányú MBA-t szerzett a CEU Graduate School of Business, Budapest és a 

Weatherhead Business School, Cleveland, USA képzésében 

Latkóczy Laura Hedvig (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez 

kapcsolódó opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy 

szavazati joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, nem rendelkezik. 

Azon társaságok neve, és adatai, amelynek Latkóczy Laura Hedvig a Tájékoztató 

kibocsátásától számított 5 éven belül tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és 

felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, vagy rendelkezik: 

 

Nincsen olyan munkaszerződés, amely Latkóczy Laura Hedvig és a Kibocsátó között jött 
létre és a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  
 
Üzleti elérhetősége: felugyelobizottsag@sundell.hu 
 
 
Uzsoki András  
 
Uzsoki András több évtizedes tapasztalattal rendelkezik gazdasági vezetőként. Pályafutását 

1989-től Bioaroma Kft. ügyvezetőjeként kezdte. Ezt követően 1996-tól 2002-ig és 2013-tól 

2019-ig az UB Merchants Kft. ügyvezetője. 2011-től UBM Trade Zrt. igazgatósági tagja, 

majd 2016-tól UBM Holding Nyrt. igazgatósági tagja. 2006-tól az S.P.M. Hungary 

Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője, mely cég Pilisjászfalun lakópark-fejlesztéssel, továbbá 

ingatlanforgalmazással foglalkozik. 

Diplomáját a BME Vegyészmérnöki karán biológusmérnökként szerezte. 

Uzsoki András (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó 

opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy szavazati 

joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, nem rendelkezik. 

Azon társaságok neve, és adatai, amelynek Uzsoki András a Tájékoztató kibocsátásától 

számított 5 éven belül tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében 

tagsággal rendelkezett, vagy rendelkezik: 

 

Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

New Hope Plan 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
199026; székhely: 1146 
Budapest, Abonyi utca 5. 
fszt. 1.) 
 

√ X X 

mailto:felugyelobizottsag@sundell.hu
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Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

Búzamag Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
205020; székhely: 1147 
Budapest, Kerékgyártó 
utca 44. 2. em. 12.) 

√ (már nem) X √ (már nem) 

UB Merchants 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 13-09-
073338; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Trade Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041226; székhely: 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ X X 

UBM Holding Nyilvánosan 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041578; székhely: 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ X X 

UBM Agro Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041198, székhely:  
2085 Pilisvörösvár, 
Kisvasút utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Project Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041225; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Grain Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041230; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ (már nem) X X 



 

84 
 

 

Nincsen olyan munkaszerződés, amely Uzsoki András és a Kibocsátó között jött létre és a 
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  
 

UBM Tranzit Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041244; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Consulting 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 13-10-
041430; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Farm Takarmány 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 11-10-
001716; székhely: 2851 
Környe, Tópart utca 1.) 

√ (már nem) X X 

UBM Szeleste Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 18 10 
100722; székhely: 9622 
Szeleste, Kossuth Lajos 
utca 24/B.) 

√ (már nem) X X 

S.P.M. Hungary 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 13-09-
124414; székhely: 2085 
Pilisvörösvár, Kisvasút 
utca 1.) 

√ X √ 

Flumen Vitae Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 13-09-
140475; székhely: 2081 
Piliscsaba, Hegyalja utca 
11-13.) 

√ X √ 

SERPENTARIUS 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Tárasaság 
(cégjegyzékszám: 13-09-
162553; székhely: 2081 
Piliscsaba, Honfoglalás 
utca 5.) 

X X √ 
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Üzleti elérhetősége: felugyelobizottsag@sundell.hu 
 
Megyesné Knipper Krisztina 
  
Megyesné Knipper Krisztina 1992 és 1998 között a Prímagáz Hungária Rt. budapesti 

központi számviteli vezetője. 1998 és 2002 között az ADC & ADMC Menedzsment 

Magyarország Kft. főkönyvelője. 2002 és 2004 között a Z+ Műsorszolgáltató Rt. 

főkönyvelője. 2005-től kezdődően a Royal csoport főkönyvelője, jelenleg gazdasági 

vezetője, továbbá a Reg-Finance Pénzügyi és Szolgáltató Zrt.-nek felügyelőbizottságának 

elnöke. 

Diplomáját a Pénzügyi Számviteli Főiskola számvitel szakán szerezte. 1992-től 

adótanácsadó, 1996-tól okleveles könyvvizsgáló és mérlegképes könyvelő 

szakképesítésekkel is rendelkezik. 

Megyesné Knipper Krisztina (i) közvetlen részesedéssel, vagy (ii) a Kibocsátó részvényeihez 

kapcsolódó opcióval, továbbá (iii) a Kibocsátóban közvetve olyan tőkerészesedéssel vagy 

szavazati joggal, amely a Tpt. rendelkezései szerint bejelentésköteles, nem rendelkezik. 

Azon társaságok neve, és adatai, amelynek Megyesné Knipper Krisztina a Tájékoztató 

kibocsátásától számított 5 éven belül tagja volt, illetve amelynek igazgatási, irányító és 

felügyelő szervében tagsággal rendelkezett, vagy rendelkezik: 

  

Társaság adatai Vezető 
tisztségviselő 

Felügyelőbizottsági 
tag 

Tagság 

Barázda 42 Estate 
Ingatlanhasznosító 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
325104; székhely: 
1044 Budapest, Óradna 
utca 5.) 

√ X X 

APIS LOGISTIC 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(korábbi cégnév: KL2 
Estate Ingatlanhasznosító 
Kft.; cégjegyzékszám: 01-
09-325110; székhely: 
1044 Budapest, Óradna 
utca 5.)  

√ (már nem) X X 

Bonvital Management 
Szállodaüzemeltető 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 20-09-
074928; székhely: 8380 
Hévíz, Rákóczi utca 16-
18.)  

√ X X 



 

86 
 

 

Nincsen olyan munkaszerződés, amely Megyesné Knipper Krisztina és a Kibocsátó között 
jött létre és a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írna elő.  
 
Üzleti elérhetősége: felugyelobizottsag@sundell.hu 

IDEA-FINANCE 
Befektetési és Tanácsadó 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-
046353; székhely: 1116 
Budapest, Barázda utca 
42.)  

√ (már nem) X X 

Royal-Capital Property 
Investment Befektető és 
Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-
047304; székhely: 1044 
Budapest, Óradna utca 5.) 

√ X X 

Budafoki út 60. 
Ingatlanhasznosító 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
273178; székhely: 1116 
Budapest, Budafoki út 
60.) 

√ X X 

MFM Hotel 
Ingatlanüzemeltető 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
(cégjegyzékszám: 01-09-
341922; székhely: 1116 
Budapest, Barázda utca 
42.)  

√ (már nem) X X 

REG-FINANCE Pénzügyi és 
Szolgáltató zártkörűen 
működő 
Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-
44035; székhely:1044 
Budapest, Óradna utca 5.) 
 

X √ X 

e-Counsel Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-
733784; székhely: 1204 
Budapest, Török Flóris u. 
153.) 

√ X √ 
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 Auditbizottság tagjai 

 

Auditbizottsági tag neve Megbízatásának kezdete Megbízatásának 
időtartama 

Latkóczy Laura Hedvig A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Uzsoki András A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Megyesné Knipper Krisztina A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

 
3.12.2 Az igazgatási, irányító és felügyelő testületek és a vezető tisztségviselők 

összeférhetetlensége 
 
A Kibocsátó tudomása szerint a fenti 3.12.1.1 és 3.12.1.2 pontokban említett személyek 
által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke, valamint egyéb 
feladatai között nem áll fenn összeférhetetlenség.  
 
A Kibocsátó nem kötött a fő részvényeseivel, ügyfeleivel, szállítóival vagy egyéb 
személyekkel olyan megállapodást vagy egyezséget, amelynek alapján a fenti 3.12.1.1 és 
3.12.1.2 pontokban említett személyeket igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjává 
vagy vezető állású munkavállalóvá választották. 
 
3.13 Javadalmazás és juttatások 
3.13.1 Az igazgatási, irányító és felügyelő testületek és a vezető tisztségviselők 

javadalmazása 
 
Igazgatósági tagok díjazása: 
 

Név Megbízási díj Egyéb juttatás 
Piukovics András 100.000 Forint/hó Nincs 
Nagy Attila 100.000 Forint/hó Nincs 
Dr. Vikor Áron Dávid 100.000 Forint/hó Nincs 

 
A fentieken túlmenően Nagy Attila Igazgatósági tag a Kibocsátó SZIP társaságaitól az 
alábbi megbízási díjban és munkabérben részesül: 
 

SZIP Megbízási díj Egyéb juttatás 

Pasadena 53 Invest Kft. 15.000 Forint/hó Nincs 

Sedona 38 Invest Kft. 15.000 Forint/hó Nincs 

SZIP Munkabér Egyéb juttatás 

Sevilla 47 Invest Kft 250.000 Forint/hó Nincs 
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Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok tiszteletdíja: 
 

Név Tiszteletdíj Egyéb juttatás 
Latkóczy Laura Hedvig 100.000 Forint/hó Nincs 
Uzsoki András 100.000 Forint/hó Nincs 
Megyesné Knipper Krisztina 100.000 Forint/hó Nincs 

 
3.14 Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat 
Az Igazgatóság tagjai 

Igazgatósági tag neve Megbízatásának kezdete 
(megszakítás nélkül) 

Megbízatásának 
időtartama 

Piukovics András 2019. január 14. Határozatlan 
Nagy Attila A Kibocsátó nyilvánosan 

működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Dr. Vikor Áron Dávid A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

 

Az Felügyelőbizottság tagjai 

Felügyelőbizottsági tag neve Megbízatásának kezdete Megbízatásának 
időtartama 

Latkóczy Laura Hedvig A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Uzsoki András A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

Megyesné Knipper Krisztina A Kibocsátó nyilvánosan 
működő részvénytársasággá 
válásának napja. 

Határozatlan 

 
Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai megbízási jogviszonyban látják el feladataikat, 
munkaviszony a Kibocsátó és az Igazgatóság tagjai, illetve Kibocsátó a Felügyelőbizottság 
tagjai között nem jött létre. 
 
Könyvvizsgálattal és javadalmazással foglalkozó bizottság 

A Kibocsátónál könyvvizsgálattal és javadalmazással foglalkozó bizottság nem működik. A 

könyvvizsgálatot a Kibocsátó megbízott állandó könyvvizsgálója végzi. 

Nyilatkozat vállalatirányítási gyakorlatról 

A Kibocsátó Alapszabályának rendelkezései szerint a Kibocsátó társaságirányítási 

gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített 

jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé az Igazgatóság feladata. A jelentés 

elfogadásáról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a 

Kibocsátó a honlapján közzéteszi. 
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3.15 Alkalmazottak 

3.15.1 Létszám 

A Kibocsátó által átlagosan foglalkoztatottak száma a 2017. naptári évben 1, 2018. naptári 

évben 2 fő volt. A 2019. naptári évben a Kibocsátó munkaviszonyban nem foglalkoztat 

alkalmazottat.  

A Kibocsátó jogelődje, a F.Lloyd Zrt. által átlagosan foglalkoztatottak száma 2017. naptári 

évben 1, 2018. naptári évben 1, 2019. naptári évben a Kibocsátóba történő beolvadásáig 

szintén 1 fő volt. 

A Kibocsátó jogelődje, a GreenVillage Zrt. által átlagosan foglalkoztatottak száma 2017. 

naptári évben 1, 2018. naptári évben 1, 2019. naptári évben a Kibocsátóba történő 

beolvadásáig szintén 1 fő volt. 

3.15.2 Részvénytulajdon és részvényopciók 

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai közül Dr. Vikor Áron Dávid 

közvetetten tulajdonolja a Részvények 44,364 %-át, Piukovics András közvetetten 

tulajdonolja a Részvények 7,48 %-át, továbbá Uzsoki András közvetetten tulajdonolja a 

Részvények 2,32 %-át. A Részvényekhez kapcsolódó opciókkal nem rendelkeznek az 

Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai. 

Nincsen olyan megállapodás, amely révén az alkalmazottak részesedhetnek a Kibocsátó 

tőkéjéből. 
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3.16 Főrészvényesek 

3.16.1 5% feletti közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező részvényesek 

A Kibocsátó tulajdonosi struktúrája a jelen Tájékoztató lezárásának időpontjában: 

 

A Kibocsátó 5 % feletti közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező részvényesei a 

Tájékoztató aláírásának időpontjában: 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 25 %-ban a GOPD Nyrt., igazgatóságának 

elnöke Piukovics Gábor, képviselet módja önálló; 5 %-ot meghaladó részvénytulajdonosok: 

Piukovics András, Piukovics Domonkos, Piukovics Gábor, Piukovics István és Uzsoki András. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 22 %-ban a Filatina Kft., végső 

magánszemély tulajdonosa Dr. Vikor Áron Dávid. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 15,5 %-ban Rizó Mihály. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 12,5 %-ban a Green-Rose Kft., végső 

magánszemély tulajdonosai Filep Anita és Dr. Vikor Áron Dávid. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 12,5 %-ban a Copa Carpa Kft., végső 

tulajdonosa 100 %-ban a GOPD Nyrt., igazgatóságának elnöke: Piukovics Gábor, képviselet 

módja önálló; 5 %-ot meghaladó részvénytulajdonosok: Piukovics András, Piukovics 

Domonkos, Piukovics Gábor, Piukovics István és Uzsoki András. 
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A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 11 %-ban a Primula Kincs Kft., végső 

magánszemély tulajdonosa Dr. Vikor Áron Dávid. 

3.16.2 Szavazati jogok 

A Kibocsátó valamennyi jelenlegi részvényese törzsrészvénnyel rendelkezik. A részvényesek 

nem rendelkeznek eltérő szavazati jogokkal.  

3.16.3 A Kibocsátó közvetlenül vagy közvetve más személy tulajdonában vagy 

ellenőrzése alatt van-e 

A Kibocsátó részvényesein kívül nem áll sem közvetve, sem közvetlenül más személy 

tulajdonában vagy ellenőrzése alatt. 

3.16.4 A kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezető megállapodások 

Nincs olyan megállapodás, amelynek a végrehajtása egy későbbi időpontban a Kibocsátó 

feletti ellenőrzés módosulásához vezethet. 

3.17 Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek 

A Kibocsátó kapcsolt felei az (i) Alhambra 36 Invest Kft, a (ii) Bryce 42 Invest Kft., a (iii) 

Pasadena 53 Invest Kft., a (iv) Sedona 38 Invest Kft., valamint a (v) Sevilla 47 Invest Kft.  

A Kibocsátó a fenti társaságok üzletrészeinek 100%-os tulajdonosa  

A múltbeli pénzügyi információk által lefedett időszakban a Kibocsátónak a kapcsolt feleivel 

folytatott ügyletei a következők: 

A Kibocsátó 2019. november 21-én mind az öt leányvállalatával, külön-külön, ingatlan 

adásvételi szerződéseket kötött a jelenleg építés alatt álló Paskal Garden meghatározott 

lakásai tulajdonjogának átruházása tárgyában.  

A szerződések alapján a leányvállalatok három részletben kötelesek megfizetni a 

szerződésekben szereplő vételárakat, amelynek az első részlete – a vételár 15 %-a – 

foglalónak minősült, a második részlet megfizetésének határideje 2019. december 31. volt, 

míg az utolsó részletet az ingatlan társasházi bejegyzését követően válik esedékessé.  

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek piaci alapon jöttek létre. 

A kapcsolt tranzakciók részletes adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

Kapcsolt 

vállalkozás neve 

Lakások 

száma (db) 

Teljes vételár Vételár részletek 

Alhambra 36 Kft. 36 1.800.000.000 

Forint 

I. részlet: 270.000.000 Forint 

II. részlet: 1.526.400.000 Forint 

III. részlet: 3.600.000 Forint 

Bryce 42 Invest 

Kft. 

42 1.600.000.000 

Forint 

I. részlet: 240.000.000 Forint 

II. részlet: 1.355.800.000 Forint 

III. részlet: 4.200.000 Forint 
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Pasadena 53 

Invest Kft. 

53 2.200.000.000 

Forint 

I. részlet: 330.000.000 Forint 

II. részlet: 1.864.700.000 Forint 

III. részlet: 5.300.000 Forint 

Sedona 38 Invest 

Kft. 

38 1.600.000.000 

Forint 

I. részlet: 240.000.000 Forint 

II. részlet: 1.356.200.000 Forint 

III. részlet: 3.800.000 Forint 

Sevilla 47 Invest 

Kft. 

47 1.800.000.000 

Forint 

I. részlet: 270.000.000 Forint 

II. részlet: 1.525.300.000 Forint 

III. részlet: 4.700.000 Forint 

Összesen: 216 9.000.000.000 

Forint 

 

3.18 A Kibocsátó eszközeire, forrásaira, pénzügyi helyzetére és eredményére 

vonatkozó pénzügyi információk 

3.18.1 Múltbeli pénzügyi információk 

A Projekttársaságok 2017-es és 2018-es üzleti évekre, valamint a 2019. január 1. és 2019. 

október 31. közötti időszakra vonatkozó egyedi éves beszámolói csatolásra kerültek a jelen 

Tájékoztató mellékleteként. A F.Lloyd Zrt.  a 2018-as üzleti évre, átalakulás miatt, két 

beszámolót tett közzé. A 2018. január 1. és 2018. október 31. közötti időszakra vonatkozó 

beszámoló a F.Lloyd Kft. gazdálkodását mutatja be, míg a 2018. október 31. és 2018. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló már a jogutódra, a F.Lloyd Zrt.-re 

vonatkozik. Jelen Tájékoztatóhoz mind a két beszámoló csatolásra került.  

Sem a Kibocsátó, sem a beolvadt társaságok nem változtatták meg a mérlegfordulónapjukat 

a múltbeli pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban. 

A Kibocsátó, illetve jogelődjei által közzétett auditált éves beszámoló kiegészítő mellékletei 

tartalmazzák a Kibocsátó által alkalmazott számviteli politika lényeges számviteli 

módszereinek összefoglalását. A Kibocsátó számviteli politikájában 2017 és 2019 között 

nem történt olyan jelentős változás (pl. átértékelés kapcsán), ami lényeges befolyással lenne 

az elmúlt évek pénzügyi információinak összehasonlíthatóságára. 

A Számviteli törvény 114/C. § (9) bekezdés szerint az a gazdálkodó, amelynek értékpapírjai 

kereskedelmét az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán az üzleti 

év során engedélyezték, az engedély megszerzését követő üzleti évtől köteles éves 

beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállítani, következésképpen, a Kibocsátó az IFRS 

szerinti konszolidált beszámoló készítésére lesz köteles. 

A Kibocsátó konszolidált éves beszámoló készítésére 2019. december 31-én még nem volt 

kötelezett, azonban tekintettel arra, hogy a jövőben SZIT-ként kíván működni, amelyhez az 

adóhatóság által, a nyilvántartásba vételkor, vizsgált pénzügyi mutatókat konszolidáltan kell 

nézni, ezért a Kibocsátó önkéntesen elkészítette konszolidált beszámolóját, amelyet a SZIT 

nyilvántartásba vételi kérelméhez is mellékelni fog. 
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3.18.2 Évközi és egyéb pénzügyi információk 

A Kibocsátó az utolsó auditált pénzügyi kimutatásainak időpontja óta nem tett közzé 

pénzügyi információkat. 

3.18.3 A múltbeli éves pénzügyi információk könyvvizsgálata 

A jelen Tájékoztatóban bemutatott, 3.18.1 pontban nevesített, múltbeli pénzügyi 

információk könyvvizsgálattal alátámasztottak. A könyvvizsgálói vélemények minden évben 

korlátozás nélkül kerültek kiadásra. A független könyvvizsgálói jelentések a tájékoztatóhoz 

mellékletként csatolásra kerültek. 

3.18.4 Előzetes pénzügyi információk 
 

Pénznem: eFt 2017 2018 2019 
2019 pro 

forma 
 

10hó 2019 

Értékesítés nettó árbevétele  -    -   7 673 327  7 716 566   5 569 588  

Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

1 529 762  2 409 454  10 845 484  17 876 085   (2 135 337) 

Anyagköltség (15) (56) (14 174 219) (14 178 361)  (2 293) 

Igénybe vett szolgáltatások 
értéke 

(1 509 257) (2 367 189) (1 579 779) (8 593 278)  (1 161 769) 

Egyéb szolgáltatások értéke (9 760) (10 555) (20 793) (38 391)  (4 611) 

Eladott áruk beszerzési 
értéke 

 -    -   (648 145) (651 509)  (435 378) 

Eladott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 

 -    -    -    -     -   

Anyagjellegű ráfordítások (1 519 032) (2 377 800) (16 422 936) (23 461 539)   (1 604 051) 

Személyi jellegű 
ráfordítások 

(4 824) (5 404) (1 735) (5 803)  (1 450) 

Egyéb bevételek 1  1  2  1 915   2  

Egyéb ráfordítások (1 917) (102 160) (17 885) (42 965)  (7 768) 

Egyéb eredmény (1 916) (102 159) (17 883) (41 050)  (7 766) 

EBITDA 3 990  (75 909) 2 076 257  2 084 259   1 820 984  

Értékcsökkenési leírás (154) (236) (73) (77)  (72) 

EBIT 3 836  (76 145) 2 076 184  2 084 182   1 820 912  

Pénzügyi műveletek bevételei  -    -    -    -     -   

Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

(28 506) (90 557) (82 786) (218 897)  (55 132) 

Pénzügyi műveletek 
eredménye 

(28 506) (90 557) (82 786) (218 897)  (55 132) 

Adózás előtti eredmény (24 670) (166 702) 1 993 398  1 865 285   1 765 780  

Adófizetési kötelezettség  -    -   (43) (124)  (43) 
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Adózott eredmény (24 670) (166 702) 1 993 355  1 865 161   1 765 737  

42. sz. ábra: A Kibocsátó eredménykimutatása 
Forrás: Közzétett egyedi és proforma pénzügyi információk 

 
A Kibocsátóban 2017. évben és 2018. évben a Nerium Park kivitelezése zajlott, az eszközök 

értékesítése 2019-ben kezdődött el. Tekintettel arra, hogy a F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage 

Zrt. 2019. október 31-én beolvadt a Kibocsátóba, a 2019 – pro-forma oszlopban bemutatjuk 

a 2019. év eredményét úgy, mintha a beolvadás 2019. január 1-jén történt volna annak 

érdekében, hogy a 2019-et követő üzleti évek tekintetében az összehasonlítási bázis 

megteremtésre kerüljön. Így a fenti táblázat 2019 pro-forma oszlopa a F.Lloyd Zrt. és a 

GreenVillage Zrt. 2019. január 1-től 2019 október 31-ig tartó üzleti évének adatait és a 

Nérium Park Zrt. 2019. január 1-től 2019 december 31-ig tartó üzleti évének adatait 

tartalmazza. Egymással szembeni tranzakciók nem voltak, így ezek kiszűrésére nem volt 

szükség. A pro-forma adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. 

2019. október 31-én a következő darabszámok kerültek az egyes eszközök típusokból 

átadásra és a mérlegből kivezetésre: 186 lakásból 129 került birtokba adásra; 40 tárolóból 

15 került értékesítésre, 214 terem és földszinti garázs helyből 110 került értékesítésre, 5 

irodahelységből 2 került értékesítésre, 6 földszinti tárolóból 5 került értékesítésre.  

2019. év első tíz hónapjában az árbevétel teljes összegéből 5.567 millió Forint kapcsolódott 

lakás értékesítéshez, amely 2019. év egésze során 7.662 millió Forintra nőtt. 

Az aktivált saját teljesítmények értéke 2017. évben és 2018. évben döntően a 

generálkivitelező, DakotaÉpítő Kft. által számlázott díjak készletre vétele volt 1.489 millió 

Forint és 2.304 millió Forint értékben. 2019 novemberében és decemberében a 

megnövekedett anyagköltség és ezzel összhangban az aktivált saját teljesítmények 

növekedését a beolvadáshoz kapcsolódó technikai könyvelés okozta 14.168 millió Forint 

értékben. A Kibocsátó továbbá a hitelekhez tartozó kamatköltséget is készletre vette 2017-

ben 19 millió Forint, 2018. évben pedig 82 millió Forint értékben. 

Az igénybe vett szolgáltatások összegét döntően a generálkivitelezőhöz kapcsolódó 

költségek alkották 2017. évben, 2018. évben és 2019. év első tíz hónapjában rendre 1.489 

millió Forint, 2.304 millió Forint és 972 millió Forint értékben. 2019. egészét nézve ez az 

összeg 7.689 millió Forint volt a GreenVillage Zrt. és F.Lloyd Zrt. költségeit is figyelembe 

véve. 2019-ben továbbá 219 millió Forint értékben merült fel értékesítéssel kapcsolatos 

igénybe vett szolgáltatás (pl. ingatlanközvetítői díj). 

Az eladott áruk beszerzési értéke a 2019. évben történt telekértékesítések értékével 

összhangban nőtt. 

A Kibocsátó személyi állománya 2017. évben és 2018. évben két fő volt, mely egy vezető 

tisztségviselőből és egy munkavállalóból állt. 2019. évben kizárólag az ügyvezető volt 

állományban, a személyi jellegű ráfordítások a részére kifizetett tiszteletdíjat tartalmazzák. 

Egyéb ráfordítások között 2018. évben 100 millió Forint kötbér került elszámolásra az MK 

Budapest Kft. felé a Kibocsátó oldaláról korábban részletezettek (3.7.1.1 Kötelezettségek) 

miatt. 2019. év első tíz hónapjában pedig 6 millió Forint kártérítés került kifizetésre 

különböző vevők felé késedelmes átadások és szerződés felbontás miatt. A telekadó mértéke 

évente 1,9 millió Forint volt. 

A pénzügyi műveletek ráfordításai között kizárólag hitelkamatok kerültek elszámolásra.  
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A Tájékoztató jelen fejezetében szereplő előzetes pénzügyi információk kizárólag 
tájékoztató jellegűek és csak azt szemléltetik, hogy a Beolvadás milyen hatást gyakorolt 
volna a Kibocsátóra, ha azt egy korábbi időpontban, 2019. január 1. napján hajtják végre. 
 
Az előzetes pénzügyi információk szerinti feltételezett eredmény eltérhet a Kibocsátó 
tényleges eredményétől. 

 

3.18.5 Osztalékpolitika 

 Osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezések 

A Szit. törvény és a Kibocsátó Alapszabálya szerint, amennyiben a Kibocsátó szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként 

működik, úgy ezen működés ideje alatt az Igazgatóság előterjesztésében, az éves rendes 

Közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak (Szit. törvény szerinti) megfelelő mértékű 

osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a 

számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, 

hogy abban az esetben, ha a Kibocsátó szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt 

osztalék összegét, akkor az Igazgatóság a szabad pénzeszközök összegének legalább 90 %-

át javasolja osztalékként kifizetni.  

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 

meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az 

osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével 

esedékes a Közgyűlés által megállapított napon.   

 A múltbeli pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi 

éve tekintetében az egy részvényre jutó osztalék összege 

A 2017. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban a Kibocsátó és egyik jogelődje, 

a F.Lloyd Zrt. nem fizetett osztalékot mindenkori tulajdonosai részére. Osztalékfizetést 

kizárólag a GreenVillage Zrt. hajtott végre 2017. évben 450 millió forint, 2018. évben pedig 

51 millió Forint értékben. Tekintettel a Kibocsátó jogi és gazdasági fejlődésére, a múltbéli 

osztalékfizetések gyakoriságából nem lehet következtetést leszűrni jövőbeni 

osztalékfizetéssel kapcsolatos tervekre. 

3.18.6 Bírósági és választott bírósági eljárások 

A Kibocsátóval szemben 2019 márciusában egy magánszemély pert indított egy, a Nerium 

Parkban megvásárolni szándékozott lakásra vonatkozóan kötendő ingatlanadásvételi 

szerződés létrehozása tárgyában. A Kibocsátó a kereset elutasítását kérte arra 

hivatkozással, hogy a felperes nem teljesítette az előszerződésben foglaltakat és ezért a 

Kibocsátó jogosult volt elállni a szerződés megkötésétől. Pervesztesség esetén a Kibocsátó 

kitettsége legfeljebb körülbelül 25-30 millió forint lehet. 

A fenti eljáráson kívül a Kibocsátóval szemben nem indultak olyan kormányzati, bírósági 

vagy választott bírósági eljárások az elmúlt 12 hónapban, amelyek jelentős hatást 

gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak volna a Kibocsátó jövedelmezőségére. 
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3.18.7 A kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős változás 

 Tagi kölcsön visszafizetése 

A Kibocsátó 2020. január 10-én visszafizette magánszemély tulajdonosától kapott 9 millió 

EUR összegű tagi kölcsönét, és annak 1 %-os kamatát, amelynek forrása a 2019. november 

és december hónapokban befolyó nagyösszegű lakásértékesítés volt. Ehhez a Kibocsátó 

számára már 2019. december 31-én rendelkezésre állt több, mint 4,6 milliárd Forint 

pénzeszköz, amint ez a mérlegében is látható. 

 Programban való részvétel 

A Kibocsátó 2020 februárjában szerződést kötött egy befektetési szolgáltatóval az NKP 

Programban való részvételre, a Kibocsátó szándéka, hogy amennyiben az NKP-ban való 

részvételhez szükséges hitelminősítést megkapja, akkor 7-10 milliárd Forint értékben 

kötvényeket bocsásson ki amelyből körülbelül 3,5 milliárd Forintot refinanszírozásra 

költene, a fennmaradó összegből pedig ingatlanfejlesztési tevékenységét folytatná. 

3.19 Kiegészítő információk 

3.19.1 Alaptőke 

 Alaptőke mértéke 

A Kibocsátó alaptőkéje 100.000.000 Forint (százmillió Forint), amely teljes egészében 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll és teljes egészében befizetésre került. 

A Kibocsátó alaptőkéje 1.000.000 (egymillió) darab 100 (egyszáz) Forint névértékű névre 

szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. 

 Az alaptőke előtörténete a múltbeli pénzügyi információk által lefedett 

időszakban 

A Kibocsátó jogelődjei a (i) Nerium Park Kft., (ii) a F.Lloyd Zrt., amely 2018. október 31-ei 
hatállyal, a F.Lloyd Kft. átalakulásával jött létre, továbbá a (iii) GreenVillage Zrt., amely 
2018. december 31-ei hatállyal, a GreenVillage Kft. átalakulásával jött létre. 
 
A F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage Zrt. 2019. október 31-ei hatállyal beolvadtak a Kibocsátóba. 
 
(i) Nerium Park Kft. tőkéje 

 
A Nerium Park Kft. 2016. május 2-án, 3.000.000 Forint, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkével jött létre, amely nem változott a 2018. december 31. napján 
bekövetkezett társasági formaváltásig. 
 
2018. június 15-én, majd 2018. augusztus 28-án a Nerium Park Kft. elhatározta a Nerium 
Park Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá történő formaváltását 2018. december 
31-ei hatállyal, és a jogutód Nerium Park Zrt. alaptőkéjét a taggyűlés 10.000.000 Forintra 
emelte akként, hogy a Nerium Park Kft. 3.000.000 forintos, kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból álló jegyzett tőkéjét 7.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással 10.000.000 
Forintra emelte meg.  
 
A Nerium Zrt. alaptőkéje az átalakulását követően 100 darab egyenként 100.000 Forint 
névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből állt, a részvények kibocsátása 
névértéken történt.  
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(ii) A GreenVillage Kft. tőkéje 
 

A GreenVillage Kft. 2015. július 7-én 3.000.000 Forint, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkével jött létre. 
 
A GreenVillage Kft. taggyűlése a társaság jegyzett tőkéjét 2016. november 8-án 
100.000.000 Forintra emelte akként, hogy a GreenVillage Kft. 3.000.000 Forintos, 
kizárólag pénzbeli hozzájárulásból álló jegyzett tőkéjét 97.000.000 Forint pénzbeli 
hozzájárulással 100.000.000 Forintra emelte meg, amely nem változott a 2018. december 
31. napján bekövetkezett társasági formaváltásig. 
 
2018. május 15-én, majd 2018. augusztus 14-én a GreenVillage Kft. elhatározta a 
zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulását 2018. december 31-ei 
hatállyal. A jogutód GreenVillage Zrt. alaptőkéje az átalakulását követően 1.000 darab 
egyenként 100.000 Forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből állt, a 
részvények kibocsátása névértéken történt.  

 
(iii) A F.Lloyd Kft. tőkéje 

 
A F.Lloyd Kft. 2016. szeptember 12-én, 3.000.000 Forint, kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból álló jegyzett tőkével jött létre, amely nem változott a 2018. október 31. 
napján bekövetkezett társasági formaváltásig. 
 
2018. május 15-én, majd 2018. július 26-án a F.Lloyd Kft. elhatározta zártkörűen működő 
részvénytársasággá történő átalakulását 2018. október 31-ei hatállyal.  A taggyűlési 
határozat értelmében a jogutód F.Lloyd Zrt. alaptőkéjét a taggyűlés 5.000.000 Forintra 
emelte akként, hogy a F.Lloyd Kft. 3.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli hozzájárulásból 
álló jegyzett tőkéjét 2.000.000 Forint pénzbeli hozzájárulással emelte meg. 
 
A F.Lloyd Zrt. alaptőkéje az átalakulását követően 50 darab egyenként 100.000 Forint 
névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből állt, a részvények kibocsátása 
névértéken történt.  
 
(iv) A GreenVillage Zrt. és a F.Lloyd Zrt. Kibocsátóba történő beolvadását követő 

tőkehelyzet 
 

A Kibocsátó, a GreenVillage Zrt. és a F.Lloyd Zrt. egyaránt 2019. június 5-én határozta el, 
hogy a GreenVillage Zrt. és a F.Lloyd Zrt. 2019. október 31-ei hatállyal beolvad a 
Kibocsátóba. A közgyűlési határozatok értelmében a jogutód alaptőkéjét 100.000.000 
Forintra emelték akként, hogy a Kibocsátó 10.000.000 Forintos, kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból álló jegyzett tőkéjét 90.000.000 Forinttal 100.000.000 Forintra emelték 
meg. A Primula Kincs Kft. a jegyzett tőke emelés fedezetét 5.000.000 Forint pénzbeli 
vagyoni hozzájárulás teljesítésével biztosította, míg a jegyzett tőke emelésének további 
fedezete az átalakulási vagyonmérleg alapján rendelkezésre állt. 
 
A Kibocsátó alaptőkéje az átalakulását követően 100.000 darab egyenként 1.000 Forint 
névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll, a részvények kibocsátása 
névértéken történt.  
 

(v) Részvények névértékének módosítása 
 

A Kibocsátó közgyűlése 2019. december 16-án meghozott 7/2019. (12. 16.) sz. 
határozatával elhatározta, hogy 2020. január 1-i hatállyal a Kibocsátó 1000 Forint 
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névértékű névre szóló törzsrészvényeit felosztja 100 Forint névértékű névre szóló 
törzsrészvényekre. Ezért a társaság 100.000 darab 1.000 Forint névértékű névre szóló 
törzsrészvényből álló részvénysorozata törlésre került, és 1.000.000 darab 100 Forint 
névértékű névre szóló törzsrészvényből álló részvénysorozat került helyette kibocsátásra. 

3.19.2 A Kibocsátó alapszabálya 

 Kibocsátó célkitűzése 

A Kibocsátó célkitűzése az, hogy a jövőben SZIT-ként működjön, amely rögzítésre került a 

Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá válásától hatályos alapszabályának VI. 

fejezet 4. pontjában, VII. fejezet 6.pontjában (közkézhányad és számításai), IX. fejezet 8. 

pontjában, XI. fejezet 5. pontjában, XII. fejezet 10. pontjában (Szit. törvény szerinti vezető 

állású személyek megválasztási kritériumai), XIII. fejezet 2. és 8. pontjaiban (Szit. törvény 

könyvvizsgálót érintő előírásai), XIV. fejezet 1.pontjában (Szit. törvény szerinti osztalék 

rendelkezések). 

 Kibocsátó feletti ellenőrzés megváltoztatásának megakadályozása 

A Kibocsátó Alapszabályában vagy belső szabályzatában nem kerültek rögzítésre olyan 

rendelkezések, amelyek adott esetben késleltetik, elhalasztják vagy akár megakadályozzák 

a Kibocsátó fölötti ellenőrzés megváltoztatását. 

3.20 Lényeges szerződések 

3.20.1 Szokásos üzletmeneten kívül kötött lényeges szerződések 

A Kibocsátó a jelen Tájékoztató készültét megelőző két évben nem kötött a szokásos 

üzletmeneten kívüli lényeges szerződést, kivéve a 3.5.5.4 pontban részletezett 

hitelszerződéseket. 

3.21 Rendelkezésre álló dokumentumok 

A Kibocsátó www.sundell.hu honlapján a következő elektronikus formájú dokumentumokba 

lehet betekinteni: 

• Alapszabály, 

• F.Lloyd Kft. 2017. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 
aláírt könyvvizsgálói jelentés (A F.Lloyd Kft. könyvvizsgálattal alátámasztott 
beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 
megtörtént.), 

• F.Lloyd Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 
aláírt könyvvizsgálói jelentés (A F.Lloyd Kft.  könyvvizsgálattal alátámasztott 
beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 
megtörtént.), 

• F.Lloyd Zrt. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 
aláírt könyvvizsgálói jelentés, 

• F.Lloyd Zrt. 2019. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 
aláírt könyvvizsgálói jelentés 

• GreenVillage Kft. 2017. évi, éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 
kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A GreenVillage Kft. könyvvizsgálattal 
alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban 
időközben megtörtént.),  

• GreenVillage Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 
kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A  GreenVillage Kft. 

http://www.sundell/
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könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek 
auditálása azonban időközben megtörtént.), 

• GreenVillage Zrt. 2019. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 
kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés, 

• Nerium Park Kft. 2017. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 
kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A Nerium Park Kft. könyvvizsgálattal 
alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban 
időközben megtörtént.), 

• Nerium Park Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 
kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A Nerium Park Kft. könyvvizsgálattal 

alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban 

időközben megtörtént.), 

• SunDell Estate Zrt. 2019. évi egyedi és konszolidált beszámolói, kiegészítő 
mellékletek, cash-flow kimutatások, aláírt könyvvizsgálói jelentések. 
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4 ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK 

4.1 A szabályozott piacra bevezetendő Részvényekre jellemző lényeges kockázati 

tényezők 

Az értékpapírokra vonatkozó kockázatokat a jelen Tájékoztató 2.2 pontja tartalmazza. 

4.2 Felelős személyek, harmadik féltől származó információ, szakértői jelentések és 
az illetékes hatóság jóváhagyása 

 
A Prospektus Rendelet 6. cikk (3) bekezdése alapján a Kibocsátó a jelen Tájékoztatót 
egyetlen dokumentumként készítette el, amely külön fejezetek szerint tartalmazza az 
összefoglalóban, a kockázati tényezőkben, a regisztrációs okmányban, valamint az 
értékpapírjegyzékben bemutatandó információkat, amelyeknek a követelményrendszerét a 
Prospektus Rendelet és a Bizottság (EU) 2019/980 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 
(2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott 
piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és 
jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről írja elő. 
 
Jelen felelősségvállaló nyilatkozat kiterjed a Tájékoztató egészére, vagyis annak 
összefoglaló, kockázati tényezők, regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék 
fejezetében szereplő valamennyi információra. 
 
A Kibocsátó képviseletére önállóan jogosult Piukovics András, vezérigazgató, aki az alábbi 
nyilatkozatot teszi a Kibocsátó nevében: 
 
A Tpt. 29. § alapján a Tájékoztatóban (összefoglaló, kockázati tényezők, regisztrációs 
okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetekben) adott információkért való felelősségért, 
és ezzel összefüggésben az értékpapír tulajdonosának okozott kár megtérítéséért a 
Kibocsátó, a SunDell Estate Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) felel, 
és ez a felelősség a Tájékoztató közzétételétől számított öt évig terheli. 
 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a Tájékoztatóban (összefoglaló, kockázati tényezők, 
regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék fejezetekben) szereplő információk 
megfelelnek a tényeknek, nem maradtak ki olyan tények, amelyek befolyásolhatnák a 
tényekből, levonható fontos következtetéseket. 
 
A jelen Tájékoztató elkészítése során a Kibocsátó tőle elvárható módon törekedett arra, 
hogy a jelen Tájékoztató a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban 
tartalmazzon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak 
alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő 
megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.  
 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Tájékoztatóban közölt adatok, 
adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és 
lehetővé teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható 
alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő 
megalapozott megítélését. 
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A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Tájékoztató félrevezető adatot, téves 
következtés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el 
olyan tényt, amely veszélyezteti a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és 
annak várható alakulásának, valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők 
részéről történő megalapozott megítélését. 
 
A Tájékoztató tartalmaz harmadik féltől származó információkat, amelyek pontosan 
kerültek átvételre és a Kibocsátó tudomása szerint – illetve amilyen mértékben erről a 
harmadik fél által közzétett információkból megbizonyosodhatott – az átvett információkból 
nem maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. A 
harmadik féltől származó információs források: a KSH és ELTINGA Ingatlanpiaci 
Kutatóközpont. 
 
A Kibocsátó továbbá nyilatkozik, hogy a jelen Tájékoztatót (összefoglaló, kockázati 
tényezők, regisztrációs okmány, értékpapírjegyzék tekintetében) jóváhagyta az MNB mint 
az (EU) 2017/1129 Rendelet szerint illetékes hatóság. Az MNB ezt a Tájékoztatót 
(összefoglaló, kockázati tényezők, regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék 
fejezetek tekintetében) csak az (EU) 2017/1129 Rendeletben a teljességre, érthetőségre és 
következetességre vonatkozóan meghatározott előírásoknak való megfelelés 
szempontjából hagyta jóvá. Az ilyen jóváhagyás nem tekinthető az e Tájékoztató 
(összefoglaló, kockázati tényezők, regisztrációs okmány, valamint értékpapírjegyzék 
fejezetek) tárgyát képező Kibocsátó jóváhagyásaként. A Tájékoztató jóváhagyása nem 
tekinthető az értékpapír minőségének jóváhagyásaként. A befektetők saját maguk 
értékeljék, hogy alkalmas-e számukra az ezen értékpapírokba történő befektetés. 
 
A Részvények tulajdonosainak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és információ 
elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel. Nincsen a 
Kibocsátóval egyetemlegesen felelős forgalmazó vagy más harmadik személy.  
 
Kelt: Budapest, 2020. május 11. 
 
 
 

 
Piukovics András 

Vezérigazgató 
SunDell Estate Zrt. 
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4.3 Alapvető információk 

4.3.1 A működő tőkéről szóló nyilatkozat 

A Kibocsátó működő tőkéje elegendő a Kibocsátó jelenlegi szükségleteire.  

4.3.2 Tőkeellátottság és kötelezettségek 

Kibocsátó tőkeellátottsága és eladósodottsága a Tájékoztató elkészítésének időpontjában 

megfelelő szintű. A könyvvizsgálattal alátámasztott 2019. december31-es adatok alapján a 

saját tőke és a mérlegfőösszeg aránya 28,51% volt, a hitel alapú finanszírozás (6.182 millió 

Forint) a mérlegfőösszeg 18%-át tette ki.  

Az eladósodottság aránya a Tájékoztató elkészítésének időpontjáig javult, ugyanis a 

Kibocsátó 2020. január 10-én visszafizette magánszemély tulajdonosától kapott 9 millió 

EUR összegű tagi kölcsönét, és annak 1 %-os kamatát, amelynek forrása a 2019. november 

és december hónapokban befolyó nagyösszegű lakásértékesítés volt. Ehhez a Kibocsátó 

számára már 2019. december 31-én rendelkezésre állt több, mint 4,6 milliárd Forint 

pénzeszköz, amint ez a mérlegében is látható. A még fennálló hitelek szinte kizárólag a 

MagnetBank irányába esedékesek és hosszú lejáratúak. 

A Kibocsátó mérlegében forgóeszközök aránya az eszközökön belül 2018. december 31-én 

97,99%, 2019. december 31-én 71,85% volt. A követelések és a forgóeszközök megoszlása 

2018 december 31-én 19,72%, míg 2019 december 31-én 1,09% volt. A Kibocsátó 

forgótőkéjének ilyen változékonyságát annak projekt alapú működése adja. 

4.3.3 A kibocsátásban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége 

A Kibocsátó részvényesei a Tájékoztató aláírásának időpontjában: 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 25 %-ban a GOPD Nyrt., igazgatóságának 

elnöke Piukovics Gábor, képviselet módja önálló; 5 %-ot meghaladó részvénytulajdonosok: 

Piukovics András, Piukovics Domonkos, Piukovics Gábor, Piukovics István és Uzsoki András. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 22 %-ban a Filatina Kft., végső 

magánszemély tulajdonosa Dr. Vikor Áron Dávid. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 15,5 %-ban Rizó Mihály. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 12,5 %-ban a Green-Rose Kft., végső 

magánszemély tulajdonosai Filep Anita és Dr. Vikor Áron Dávid. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 12,5 %-ban a Copa Carpa Kft., végső 

tulajdonosa 100 %-ban a GOPD Nyrt., igazgatóságának elnöke: Piukovics Gábor, képviselet 

módja önálló; 5 %-ot meghaladó részvénytulajdonosok: Piukovics András, Piukovics 

Domonkos, Piukovics Gábor, Piukovics István és Uzsoki András. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 11 %-ban a Primula Kincs Kft., végső 

magánszemély tulajdonosa Dr. Vikor Áron Dávid. 

A Kibocsátó Részvényeinek közvetlen tulajdonosa 1,5 %-ban Dr. Lukács Róza. 

4.3.4 Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása 

Ajánlattételre nem kerül sor, így bevétel sem keletkezik. A Részvények szabályozott piacra 

való bevezetésére kerül csupán sor. 
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4.4 A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó információk 

4.4.1 A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok fajtája és osztálya 

A Kibocsátó alaptőkéje 1.000.000 (egymillió) darab 100 Forint (egyszáz Forint) névértékű, 

névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. ISIN: HU 0000173752 

4.4.2 Az értékpapírok létrehozásának alapjául szolgáló jogszabályok 

A Részvények létrehozásának alapjául szolgáló jogszabályok az alábbiak: 

• Ptk. 

• Tpt. 

• Prospektus Rendelet 

• 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és 

továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, 

központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének 
szabályairól 

• ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI.34.) MNB rendelet 

4.4.3 Az értékpapírok formája 

A Részvények névre szóló, dematerializált formában készült törzsrészvények. A Részvények 

keletkeztetését végző szervezet a KELER. 

4.4.4 Az értékpapír-kibocsátás pénzneme 

A Részvények denominációja magyar forint. 

4.4.5 Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése 

 Osztalékhoz való jog 

A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejűleg 

az Igazgatóság javaslatára dönthet az osztalékfizetésről a Szit. törvény rendelkezései 

szerint.  

A Szit. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján az Igazgatóság előterjesztésében, az éves 

rendes Közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék 

jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli 

beszámoló jóváhagyását követő 30 (harminc) Kereskedési Napon belül ki kell fizetni.  

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 

meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az 

osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével 

esedékes a Közgyűlés által megállapított napon.   

A Szit. törvény 2. § 7. pontja értelmében szabad pénzeszköznek tekintendő a látra szóló és 

a lekötött bankbetéteknek (ide nem értve azon pénzeszközöket, amelyek felett a Kibocsátó 

rendelkezési joga korlátozott), az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban 

részes államok vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama által 

kibocsátott állampapíroknak, a nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak és az elismert tőkepiacra bevezetett 

értékpapíroknak a Kibocsátó éves beszámolójának mérlegében kimutatott értéke. 
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A fennálló MagNet Bank Zrt. hitelszerződések és kölcsönszerződés alapján a MagNet Bank 

Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az adózás utáni eredmény összegének 25 %-

át meghaladó osztalék kifizetéséhez amennyiben a saját tőke / jegyzett tőke arány nem éri 

el az 1-et.  

A Kibocsátó köteles az Ex-kupon Nap előtt kettő tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az 

osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító 

Közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet. 

A részvényest a Kibocsátónak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt 

eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, feltéve, 

hogy az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés 

időpontjában és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a 

részvénykönyvben szerepel és csak olyan mértékben, amilyen mértékben az esedékes 

vagyoni hozzájárulását teljesítette.  

Az Alapszabály értelmében az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett 

részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény 

esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges 

tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a Kibocsátóban. Amennyiben a 

részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga 

felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.    

A közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg 

fizetéséről határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. 

Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság 

javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. 

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, 

hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Kibocsátó 

felhívására kötelesek visszafizetni. 

A fel nem vett osztalék az osztalék kifizetésének napjától számított öt éves elévülési időszak 

alatt évül el. 

 Szavazati jogok 

Minden 100 (egyszáz) Forint névértékű törzsrészvény egy darab szavazatra jogosít. 

A szavazati jogok számításakor azonban figyelemmel kell lenni a Szit. törvény 

rendelkezéseiből eredő alábbi korlátokra: 

A Szit. törvény 3. § (3) bekezdés ha) pontjának előírása értelmében, amennyiben a 

Kibocsátó kizárólag szabályozott piacra bevezetett Részvénnyel rendelkezik, akkor legalább 

25 %-ot kell kitennie azon Részvények mértékének amelyek tulajdonosai egyenként – 

közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5 %-át 

tulajdonolják a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel 

időpontjában.  

A Kibocsátó a Részvények mindegyikét szabályozott piacra kívánja bevezetni. Ebben az 

esetben a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételt 

követően, már a Kibocsátónak nem kell biztosítania, hogy Részvényeinek legalább 25 %-a 

olyan tulajdonosoknál legyen, akik sem közvetve, sem közvetlenül nem tulajdonolnak többet 

a jegyzett tőke össznévértékének 5 %-nál, a prudens működés jegyében a Kibocsátó az 



 

105 
 

Alapszabályban előírja, hogy az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett 

részvényes haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora 

mértékű befolyással rendelkezik a Kibocsátóban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak 

nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, 

míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.    

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben leírt szabály nem minden esetben alkalmas arra, 

hogy a nyilvántartást követően a törvényben rögzített (de már nem elvárt) arány teljesülését 

szavatolja. 

A biztosítók és hitelintézetek a törzsrészvényeik alapján közvetlenül összesen legfeljebb 10 

%-át gyakorolhatják az összes szavazati jognak. Ezért amennyiben a biztosítók és 

hitelintézetek a Kibocsátó alaptőkéjének több, mint 10 %-át tulajdonolják majd, úgy a 10 %-

os korlát elérését követően nem tudják majd gyakorolni szavazati jogukat.  

A részvényesek, a fenti szabályok betartása céljából, részvényvásárlásaik előtt minden 

esetben tájékozódjanak a Kibocsátó által közzétett, a Kibocsátóban fennálló szavazati jogok 

mértékéről. 

A Kibocsátó Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, 

akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a 

részvénykönyvbe. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti 

a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és 

az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 

A részvényesek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatni 

a Kibocsátót és az MNB-t, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt részvényeiknek és szavazati 

joguknak az aránya eléri, meghaladja, a Tpt. 61. §-a szerint számított, alábbi mértékeket 

vagy ezek alá csökken: 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,80,85,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 százalék. 

 Elsőbbségi jog  

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Kibocsátó 

részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos 

részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, a részvények 

átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.  

Az Igazgatóság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a részvények átvételére vonatkozó 

elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és módjáról. A jogosultak az 

elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon és határidőben 

nyilatkozattétellel gyakorolhatják.   

 Elsőbbségi joggal az a részvényes jogosult élni, aki az Igazgatóság illetőleg a Közgyűlés által 

meghatározott elsőbbségi fordulónapra a részvénykönyvi bejegyzés alapján a Kibocsátó 

részvényese.       

A közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog 

gyakorlását korlátozhatja, kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére 

felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás 

időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, kizárására. Ebben az 
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esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog 

korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.  

 Likvidációs hányadhoz való jog 

A Kibocsátó jogutód nélküli megszűnése esetén, a Kibocsátó tartozásainak kiegyenlítését 

követően fennmaradó és felosztható vagyona a részvényeseket részvényeik névértékének 

alaptőkéhez viszonyított arányában illeti meg. 

 Visszaváltásra vonatkozó rendelkezések 

A Részvények nem visszaválthatók. 

 Átváltási feltételek 

A Részvények nem átválthatók.  

 A Részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások 

A Részvények szabad átruházhatósága nem korlátozott, azonban a részvények 

átruházásakor a részvényeseknek figyelemmel kell lenni a Szit. törvény hatályos 

korlátozásaira. 

4.4.6 Értékpapírok előállításáról határozat 

A Közgyűlés 2019. december 16-án meghozott 7/2019. (12. 16.) sz. határozatával 

elhatározta, hogy 2020. január 1-jei hatállyal a Kibocsátó 1.000 Forint névértékű névre 

szóló törzsrészvényeit felosztja 100 Forint névértékű névre szóló törzsrészvényekre. 

Ezen közgyűlési határozat alapján a Kibocsátó 100 Forint névértékű, névre szóló 

törzsrészvényeit (ISIN: HU0000173752) a KELER 2020. február 24. értéknappal 

keletkeztette meg. 

4.4.7 Az értékpapírok kibocsátásának várható időpontja 

Új részvények kibocsátására nem kerül sor. 

4.4.8 Felvásárlásra vonatkozó nemzeti szabályozás 

A Részvényekkel kapcsolatos kötelező vételi ajánlat és/vagy kiszorítási és/vagy 

kényszereladási rendelkezéseket a Tpt.-nek a befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi 

ajánlat útján rendelkezései (Tpt. 68. §- 80/A. §) tartalmazzák teljes részleteiben. 

Az MNB által előzetesen jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a Kibocsátóban 

történő 

• a huszonöt százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, ha a befolyást szerző 

részvényesen kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó 

befolyással, vagy 

• a harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez. 

A vételi ajánlatban az ajánlati árat a Tpt.-ben foglalt rendelkezések szerint kell 

meghatározni.  

A vételi ajánlatot a Kibocsátó valamennyi részvényére, valamennyi részvényese számára 

kell megtenni. 

A Kibocsátó alapszabálya nem korlátozza, hogy az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság 

a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától vagy a vételi ajánlattétel szándékáról történő 
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tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakon belül ne 

hozhatna olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás 

megzavarására. 

A vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját 

követően valamennyi részvényes bejelentheti, hogy részvényét, vagy annak az elfogadó 

nyilatkozatban meghatározott részét a vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint át kívánja 

ruházni. 

Az elfogadó nyilatkozatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. Az 

elfogadó nyilatkozat meghatalmazott, illetve közreműködő útján történő megtételével 

kapcsolatos felelősség az elfogadó nyilatkozatra jogosultat terheli. 

Az elfogadó nyilatkozat nem vonható vissza. 

Az ajánlattevő valamennyi felajánlott részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha az 

elfogadó nyilatkozatok alapján az ajánlattevő nem szerezne a céltársaságban ötven 

százalékot meghaladó befolyást, és a vételi ajánlat erre az esetre tartalmazta az elállás 

jogának fenntartását.  

Az ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő részvényes között a részvény-átruházási 

szerződés az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre, 

kivéve, ha a versenyfelügyeleti eljárás szükséges, és ezen a napon még nem zárult le. Ez 

utóbbi esetben a szerződés a versenyhatósági engedély megadásának napján jön létre. 

Az ajánlattevő az ellenérték teljesítésére a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 

zárónapját – versenyfelügyeleti eljárás esetén a versenyhatósági engedély megadásának 

napját – követő öt munkanapon belül köteles. 

Ha az ellenérték nem vagy nem kizárólagosan pénz, az elfogadó nyilatkozatot tevő – az 

elfogadó nyilatkozattal egyidejűleg – kérheti, hogy az ajánlattevő az ellenértéket pénzben 

fizesse meg. 

Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapját megelőző tizenötödik 

napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére (a továbbiakban: ellenajánlat). Az 

ellenajánlatra főszabályként a vételi ajánlatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az ellenajánlat akkor tehető közzé, és az ellenajánlatot az MNB akkor hagyja jóvá, ha az a 

részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi ajánlat vagy a korábbi ellenajánlat. Az 

ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha az legalább öt százalékkal magasabb forintban 

kifejezett ellenértéket tartalmaz. Ha újabb ellenajánlatra kerül sor, ez az ellenajánlat akkor 

minősül kedvezőbbnek, ha legalább további öt százalékkal magasabb forintban 

meghatározott ellenértéket határoz meg, mint a korábbi ellenajánlat. 

Ha az újabb ellenajánlat az ajánlattevő által korábban megtett ajánlattól (ellenajánlattól) 

csak az ellenérték tekintetében tartalmaz eltérést, úgy annak jóváhagyásáról a Felügyelet 

három napon belül határoz. 

Az ellenajánlat jóváhagyásával és annak közzétételével az előző vételi ajánlat (ellenajánlat), 

illetve az arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti. 

A Kibocsátó alapszabálya a Tpt. 76/A.§ szerinti áttörési rendelkezéseket nem tartalmaz. 
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A vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat lezárását követő három hónapon belül vételi 

jogot gyakorolhat a Kibocsátónak a tulajdonába nem került részvényei tekintetében az 

ajánlattevő, ha: 

• a Tpt. 69. § (6) bekezdésének e) pontja szerint, a vételi ajánlat, illetve az önkéntes 

vételi ajánlat felügyeleti jóváhagyására vonatkozó kérelmében úgy nyilatkozott, 

hogy a vételi jogával élni kíván, 

• a sikeres vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat lezárását követő három 

hónapon belül kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással 

rendelkezik a Kibocsátóban, és 

• igazolja, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező 

részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, 

A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a vételi 

ajánlatban, illetve az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre 

jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a legutolsó, könyvvizsgáló 

által hitelesített éves beszámolóban feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha 

a Kibocsátó a számviteli jogszabályok értelmében összevont (konszolidált) beszámoló 

készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő. Amennyiben a 

Kibocsátó már az IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját, akkor az egy részvényre 

jutó saját tőke számításánál a Számviteli törvény 114/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

saját tőke alapján kell a számítást elvégezni. 

Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a Kibocsátóban fennálló befolyása 

eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó részvények tulajdonosainak írásban megtett 

kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. A vételi kötelezettség esetén az ellenérték 

legkisebb összegének meghatározására a fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően 

alkalmazni kell. 

4.4.9 Nyilvános vételi ajánlatok 

Nem volt az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben harmadik felek által a 

Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat. 

4.4.10 Adójogszabályok hatása 

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a befektető tagállama és Magyarország 

adójogszabályai befolyással lehetnek a Részvényekből származó jövedelemre. 

A Kibocsátó továbbá felhívja a befektetők figyelmét arra is, hogy jelen Tájékoztató 

lezárásának napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült, így a közzétételét 

követően is sor kerülhet változtatásokra. Éppen ezért a leendő befektetők számára a 

befektetési döntés meghozatalát megelőzően az adójogszabályok alapos áttekintése – és 

szükség esetén szakemberrel való konzultáció – javasolt.4 Továbbá a Részvények 

 
4 A figyelembe vett fontosabb hatályos jogszabályok és egyezmények a Tájékoztató közzétételekor:  

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 

- 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról; 

- 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról; 

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről; 
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megszerzésének, tartásának és értékesítésének adójogi megítélésére befolyással lehetnek 

az esetlegesen alkalmazandó kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények 

(és azok jövőbeni változásai), amelyekre jelen Tájékoztató részletesen nem tér ki.  

4.4.11 Szanálás 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek 

és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról 

és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 

2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint 

az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

nem releváns a Kibocsátó vonatkozásában. 

4.4.12 Szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy 

A szabályozott piacra történő bevezetést a Kibocsátó fogja kezdeményezni. 

4.5 Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel feltételei 

Nyilvános ajánlattételre nem kerül sor a Részvények vonatkozásában. 

4.6 A szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó szabályok 

4.6.1 Piacok, ahova a részvények bevezetésre kerülnek 

A Részvények kizárólag a BÉT által működtetett szabályozott piacra kerülnek bevezetésre. 

4.6.2 Közvetítői kötelezettségvállalások másodlagos piacokon folytatott 

kereskedésben 

Nincs olyan szervezet, amely kötelezettséget vállalt volna arra, hogy közvetítőként működik 

közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi és ajánlati árak révén 

biztosítja a likviditást. 

4.6.3 Stabilizáció 

Sem a Piaci visszaélésekről szóló EU rendelet alapján, sem semmilyen más módon nem kerül 

sor a Részvények kereskedésének szervezett stabilizálására a szabályozott piacra való 

bevezetést követően. 

4.6.4 Túljegyzés 

Túljegyzésre és a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő 

vásárlási opciójára („greenshoe”) nem kerül sor a szabályozott piacra történő bevezetés 

során. 

4.7 Eladó értékpapírokkal rendelkezők 

A Kibocsátónak nincsen tudomása arról, hogy bármelyik részvényese eladásra kínálná 

részvényeit. 

Lekötési („lock-up”) megállapodások megkötésére nem került sor. 

 
- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről; 

- nemzetközi adóegyezmények a kettős adóztatás elkerüléséről. 
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4.8 A kibocsátás költsége 

A Kibocsátó a Részvényeket a szabályozott piacra vezeti be, nyilvános ajánlattételre nem 

kerül sor, ilyen módon nyilvános értékesítéshez kapcsolódó költségek nem merülnek fel. 

4.9 Felhígulás 

Nyilvános ajánlattételre vagy tőkeemelésre nem kerül sor. A részvényesek részesedése a 

Kibocsátóban nem változik a részvények szabályozott piacra történő bevezetésekor. 

Azonban tekintettel arra, hogy a Kibocsátó SZIT-ként kíván működni a jövőben, amelynek 

feltétele, hogy a Részvények 25 %-a közkézhányadban legyen, a jelenlegi részvényesek 

tulajdoni hányada csökkeni fog, amikor a jelenlegi részvényesek értékesítik részvényeik egy 

részét.  

4.10 Kiegészítő információk 

Az értékpapírjegyzékben kibocsátással összefüggésben tanácsadók nem kerülnek 

feltüntetésre. 

Az értékpapírjegyzékben nem szerepelnek egyéb információk melyek könyvvizsgálatát vagy 

felülvizsgálatát jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók elvégezték és erről 

jelentést készítettek. 
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5 DEFINÍCIÓK 

A Tájékoztatóban használt fogalmak és rövidítések meghatározása: 

Alhambra 36 Kft. Alhambra 36 Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09.348128; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 

ÁFA általános forgalmi adó 

Alabama Invest Zrt. Alabama Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-140066; székhely: 1146 
Budapest, Thököly út 167. 2. em. 10.) 

Alapszabály a Kibocsátó 2020. január 27. napján kelt, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabálya, ami a Kibocsátó részvényeinek a 
tőzsdére való bevezetésével válik hatályossá. 

Art. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

Auditbizottság a Kibocsátó auditbizottsága 

Beolvadás a F.Lloyd Zrt. és a GreenVillage Zrt. 2019. október 31-
ei hatállyal beolvadással egyesültek a Kibocsátóval  

Bryce 42 Invest Kft. Bryce 42 Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-348130; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 

BÉT  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044764; 
székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina 
torony. I. ép. IV. em.) 

BÉT Bevezetési és 
Forgalomban tartási 
Szabályzata 

a BÉT „Általános Üzletszabályzata” elnevezésű 
szabályzatának Második könyve – Bevezetési és 
Forgalomban tartási Szabályzata 

BÉT Felelős 
Társaságirányítási Ajánlás 

a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottsága által 
készített Felelős Társaságirányítási Ajánlások 
elnevezésű dokumentuma 

CASH POOL IMMO Kft. CASH POOL IMMO Értékbecslő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-
289120; székhely: 1039 Budapest, Kolozsvári utca 1.) 

Copa Carpa Kft. Copa Carpa Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-289231; székhely: 1065 
Budapest, Hajós utca 29.; korábbi cégnév: PGVT 
Partners Korlátolt Felelősségű Társaság.) 

Ctv.  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

DakotaÉpítő Kft. a DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-208309; székhely: 1142 
Budapest, Dorozsmai utca 203.) 

EDUA-FÉNY Kft. EDUA-FÉNY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-182169; székhely: 
1062 Budapest, Aradi utca 63. fszt. 3.) 

EGT államok az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Megállapodásban részes államok 
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ElsőHazaiOtthon Kft. ElsőHazaiOtthon Ingatlanforgalmazó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-
273029; székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 
203-209. A. ép. 1. lház. 2. em. 6.) 

ELTINGA Ingatlanpiaci 
Kutatóközpont 

az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont 
ingatlanpiachoz és városokhoz kapcsolódó kutatást, 
elemzést, tanácsadást, fejlesztést, oktatást végző 
szervezet  

Euró az Európai Közösség többször módosított 
alapszerződése alapján az Európai Gazdasági és 
Monetáris Unió harmadik szakaszában résztvevő 
országok által használt egységes európai fizetőeszköz 

Ex-kupon Nap a BÉT Általános Üzletszabályzatában ilyenként 
meghatározott nap 

F.Lloyd Kft. a F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-287231; székely: 1149 
Budapest, Fogarasi út 3. IV. em. 2.) a F.Lloyd Zrt. 
jogelőde, ami 2018. október 31-ei hatállyal alakult át 
F.Lloyd Zrt.-vé 

F.Lloyd Zrt. a Kibocsátóval 2019. október 31-ei hatállyal 
beolvadással egyesült F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-
049978; székhely: 1149 Budapest Fogarasi út 3. IV. 
em. 2.) 

Felügyelőbizottság a Kibocsátó felügyelőbizottsága 

Filatina Kft. FILATINA Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-288939; székhely: 1034 
Budapest, Szomolnok utca 7. fszt. 1.) 

Ft vagy Forint Magyarország törvényes fizetőeszköze 

GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) 

GOPD Nyrt. GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-049841; székhely: 1148 
Budapest, Fogarasi út 3.) 

Green-Rose Kft. Green-Rose Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-288872; székhely: 1221 
Budapest, Gerinc utca 116.) 

GreenVillage Kft. a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-208725; székhely: 
1131 Budapest, Fivér utca 8. B. ép.) GreenVillage Zrt. 
jogelőde, ami 2018. december 31-ei hatállyal alakult 
át GreenVillage Zrt.-vé 
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GreenVillage Zrt. a Kibocsátóval 2019. október 31-ei hatállyal 
beolvadással egyesült GreenVillage Ingatlanfejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-140010; székhely: 1131 
Budapest Fivér utca 8. B. ép.) 

HAS a magyar számviteli standardok, összhangban a 
Számviteli törvénnyel. 

IFRS a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 

Igazgatóság a Kibocsátó igazgatósága 

KELER a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) 

Kibocsátó a SunDell Estate Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140036; 
székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) 

Kkt.  a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 

Közgyűlés a Kibocsátó közgyűlése 

Levendula Lakópark a Levendula lakópark a 30005/9. hrsz. számú 
ingatlanon épült fel, jelenleg címképzés alatt áll  

MagNet Bank Zrt. MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (cégjegyzékszám: 
01-10-046111; székhely: 1062 Budapest, Andrássy 
út 98.) 

MID3D Studio Kft. MID3D Studio Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-294526; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 

MK-BUDAPEST Kft. MK-BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-080957; székhely: 
7624 Pécs, Barbakán tér 5. II. em.) 

MNB  Magyar Nemzeti Bank 

Nerium Park a Nerium Park lakópark a 26276/1 hrsz. ingatlanon 
épül fel, természetben a HU-1139 Budapest XIII. 
kerület, Petneházy utca 37-47. cím alatt helyezkedik 
el 

Nerium Park Kft. a Nerium Park Zrt. jogelődje a társasági formaváltásig, 
2018. december 31.napjáig (Nerium Park Kft. 
átalakult Nerium Park Zrt.-vé) 

Nerium Park Zrt. a Kibocsátó korábbi elnevezése; a Kibocsátó 2020. 
január 1. napját megelőzően a Nerium Park 
Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20. fszt., cégjegyzékszám: 01-10-
140036) cégnevet viselte 

NKP a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja 

Pasadena 53 Invest Kft. Pasadena 53 Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-348137; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 
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Paskal Garden a Paskal Garden lakópark a 31373/22. hrsz. számú 
ingatlanon épül fel, természetben a 1149/1141 Bartl 
János u. 2. címen helyezkedik el 

Paskal Rose a Paskal Rose lakópark a 31373/18 hrsz. illetve 
31373/20 hrsz. ingatlanokon épül fel, természetben a 
Bartl János u. 3. - Szugló u. 125/E-G. cím alatt 
helyezkedik el, amely cím jelenleg felülvizsgálat alatt 
van 

Paskal Rose I a Paskal Rose I lakópark egy építés alatt álló 
beruházás, ami a 31373/20 hrsz. ingatlanon épül fel, 
természetben a Bartl János u. 5.-Szugló u. 125/G cím 
alatt 

Paskal Rose II a Paskal Rose II lakópark egy tervezett beruházás, ami 
a 31373/18 hrsz. ingatlanon épül fel, természetben a 
Bartl János u. 5.-Szugló u. 125/E cím alatt 

Piaci visszaélésekről szóló EU 
rendelet 

az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU 
rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről, 
valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről  

PhoenArchitekt Kft. PhoenArchitekt Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-207289; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20.) 

Primula Kincs Kft. Primula Kincs Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-327652; székhely: 1034 
Budapest, Szomolnok utca 7. fszt. 1.) 

ProAdmin Hungary Kft. ProAdmin Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-285398; székhely: 1146 
Budapest, Abonyi utca 5. mfszt 1.) 

Prospektus Rendelet az Európai parlament és Tanács (EU) 2017/1129 
rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 
2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és a 
kapcsolódó szabályozástechnikai standardok (a 
Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló 
rendelete (2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor 
vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, 
tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében 
történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről). 

Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

P.Wright Invest Zrt. P.Wright Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-049932; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 
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Részvények együttesen a Kibocsátó 1.000.000 darab, egyenként 
100 forint névértékű, névre szóló, dematerializált 
törzsrészvényei  

Schweidel Investment Kft. Schweidel Investment Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-205930; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20.) 

Sedona 38 Invest Kft. Sedona 38 Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-348139; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 

Sevilla 47 Invest Kft. Sevilla 47 Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-348141; székhely: 1066 
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) 

SunDell Estate Zrt. a Kibocsátó elnevezése 

Számviteli törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

SZIP szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság 

SZIT szabályozott ingatlanbefektetési társaság 

Szit. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 
2011. évi CII. törvény 

Szja. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 

Szocho. törvény a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. 
törvény 

Tao. törvény a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 

Tájékoztató a Tpt. és a Prospektus Rendelet alapján készített jelen 
magyar nyelvű tájékoztató 

Tbj. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 

Tpt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
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6 KERESZTHIVATKOZÁS TÁBLA 

6.1 REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY - A Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló 

rendeletének 1. melléklete alapján 

Rendelet 

pontja 

Prospektus Rendelet Tájékoztató 

vonatkozó része 

1.  FELELŐS SZEMÉLYEK, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ 

INFORMÁCIÓ, SZAKÉRTŐI JELENTÉSEK ÉS AZ ILLETÉKES 

HATÓSÁG JÓVÁHAGYÁSA 

 

1.1.  Minden személy, aki felelős a regisztrációs okmányban 

szereplő információkért, illetve adott esetben annak egyes 

részeiért; ez utóbbi esetben meg kell jelölni az érintett 

részeket. Természetes személyek esetén, ideértve a 

kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjait 

is, meg kell adni a személy nevét és beosztását, jogi 

személyek esetén pedig a nevet és a létesítő okirat szerinti 

székhelyet. 

2.4 

1.2.  A regisztrációs okmányért felelős személyek nyilatkozata 

arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb 

tudásuk szerint a regisztrációs okmányban szereplő 

információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az 

információkból levonható fontos következtetéseket.  

Adott esetben a regisztrációs okmány egyes részeiért felelős 

személyek nyilatkozata arról, hogy az elvárható gondosság 

mellett, a lehető legjobb tudásuk szerint megfelelnek a 

tényeknek a regisztrációs okmány azon részében szereplő 

információk, amelyért felelősek, és nem mellőzik azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az 

információkból levonható fontos következtetéseket. 

2.42.4 

1.3. Amennyiben a regisztrációs okmány szakértői minőségben 

közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését 

tartalmazza, meg kell adni a személy következő adatait: 

a) név;  

b) üzleti elérhetőség;  

c) szakképesítések;  

d) a kibocsátóban levő jelentős érdekeltség, ha van ilyen.  

Ha a nyilatkozat vagy jelentés a kibocsátó kérésére készült, ki 

kell jelenteni, hogy a nyilatkozat vagy jelentés azon személy 

beleegyezésével került a regisztrációs okmányba, aki 

engedélyezte a regisztrációs okmány érintett részének 

tartalmát a tájékoztató céljára. 

3.1 
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1.4. Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, meg 

kell erősíteni, hogy az információkat pontosan vették át, és a 

kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben erről 

a harmadik fél által közzétett információkból 

megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem 

maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy 

félrevezetővé tennék. Ezenfelül meg kell adni az 

információforrás(oka)t is. 

3.2 

1.5. A következőkre vonatkozó nyilatkozat: 

a) a [regisztrációs okmányt/tájékoztatót] jóváhagyta a(z) [az 

illetékes hatóság neve] mint az (EU) 

2017/1129 rendelet szerinti illetékes hatóság; 

b) a(z) [az illetékes hatóság neve] ezt a [regisztrációs 

okmányt/tájékoztatót] csak az (EU) 2017/1129 

rendeletben a teljességre, érthetőségre és 

következetességre vonatkozóan meghatározott előírásoknak 

való megfelelés szempontjából hagyja jóvá; 

c) az ilyen jóváhagyás nem tekinthető az e [regisztrációs 

okmány/tájékoztató] tárgyát képező kibocsátó 

jóváhagyásaként; 

d) a [regisztrációs okmány/tájékoztató] egy egyszerűsített 

tájékoztató részeként készült az (EU) 

2017/1129 rendelet 14. cikkével összhangban. 

3.2 

2.  JOGSZABÁLY SZERINT ENGEDÉLYEZETT 

KÖNYVVIZSGÁLÓK 

 

2.1.  A kibocsátó könyvvizsgálóinak neve és címe (valamint 

szakmai testületekben való tagsága) a korábbi pénzügyi 

információk által lefedett időszakban. 

3.3 

2.2.  Amennyiben a könyvvizsgáló a korábbi pénzügyi információk 

által lefedett időszakban lemondott, leváltották vagy 

megbízását nem újították meg, ennek részletei, ha 

lényegesek. 

3.3 

3.  KOCKÁZATI TÉNYEZŐK  

3.1.  A kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok bemutatása, 

korlátozott számú kategóriában, a „Kockázati tényezők” című 

részben. 

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, az ajánlattevő vagy 

a szabályozott piacra való bevezetést kérő személy által 

végzett értékelés alapján a leglényegesebb kockázatokat – 

figyelemmel a kibocsátóra gyakorolt negatív hatásokra és az 

2.1 
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előfordulásuk valószínűségére – kell először feltüntetni. A 

kockázatokat alá kell támasztania a regisztrációs okmány 

tartalmának. 

4. A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

4.1. A kibocsátó hivatalos és kereskedelmi neve. 3.4.1 

4.2. A kibocsátó cégbejegyzésének helye, cégjegyzékszáma és 

jogalany-azonosítója („LEI”). 

3.4.2 

4.3. A kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének 

időtartama, kivéve, ha határozatlan időre hozták létre. 

3.4.3 

4.4. A kibocsátó székhelye és jogi formája, a működésére irányadó 

jogszabályok, az az ország, amelyben bejegyezték, 

bejegyzett székhelyének (vagy – amennyiben az eltér a 

bejegyzett székhelyétől – tevékenysége elsődleges helyének) 

címe, telefonszáma, valamint a kibocsátó weboldala, ha van 

ilyen, azzal a felelősségkizáró nyilatkozattal, hogy a 

weboldalon szereplő információk nem képezik a tájékoztató 

részét, kivéve, ha az érintett információk hivatkozás útján 

beépítésre kerültek a tájékoztatóba. 

3.4.4 

5.  ÜZLETI ÁTTEKINTÉS  

5.1  Fő tevékenységek 3.5.1 

5.1.1.  A kibocsátó működése és fő tevékenységei jellegének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó kulcstényezőknek a 

bemutatása, az értékesített termékek és/vagy nyújtott 

szolgáltatások főbb kategóriái a múltbeli pénzügyi 

információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi 

évében; 

3.5.1 

5.1.2.  A már bevezetett jelentős új termékek és/vagy szolgáltatások 

feltüntetése, és olyan mértékben, amennyire az új termékek 

vagy szolgáltatások fejlesztését nyilvánosságra hozták, a 

fejlesztésük helyzetének bemutatása. 

3.5.1.2 

5.2. Legfontosabb piacok 

Azon főbb piacok bemutatása, amelyeken a kibocsátó 

verseng, ideértve a teljes bevétel működési szegmensenkénti 

és földrajzi piaconkénti bontását a múltbeli pénzügyi 

információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi 

évében. 

3.5.2 

5.3. A kibocsátó üzleti tevékenységének alakulásában 

bekövetkezett fontosabb események. 

3.5.33.5.3 
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5.4. Stratégia és célok 

A kibocsátó pénzügyi és nem pénzügyi (ha van ilyen) 

stratégiájának és céljainak bemutatása. Ennek a leírásnak 

figyelembe kell vennie a kibocsátó jövőbeli kihívásait és 

kilátásait 

3.5.4 

5.5. Amennyiben a kibocsátó üzleti tevékenysége vagy 

jövedelmezősége szempontjából jelentőséggel bír, 

összefoglaló adatok arról, hogy a kibocsátó milyen mértékben 

függ szabadalmaktól, engedélyektől, ipari, kereskedelmi vagy 

pénzügyi szerződésektől vagy új gyártási eljárásoktól. 

3.5.5 

5.6. A kibocsátó által a saját versenyhelyzetéről tett bármely 

megállapítás alapjául szolgáló adatok. 

3.5.6 

5.7. Beruházások 3.5.73.5.7 

5.7.1. A kibocsátó lényeges beruházásainak bemutatása (az összeg 

feltüntetésével), a múltbeli pénzügyi információk által 

lefedett időszak minden egyes pénzügyi évében, a 

regisztrációs okmány keltéig. 

3.5.1.2 

5.7.2. A kibocsátó folyamatban levő azon lényeges beruházásainak 

bemutatása, amelyek tekintetében már vállalt biztos 

elkötelezettséget, ideértve a befektetések földrajzi 

megoszlását (belföldi és külföldi) és a finanszírozás módját 

(belső vagy külső forrásokból) 

3.5.1.2 

5.7.3. Azon vegyes vállalatokra és vállalkozásokra vonatkozó 

információk, amelyek tőkéjében a kibocsátó részesedéssel 

rendelkezik, és amelyek valószínűleg jelentősen befolyásolják 

a kibocsátó saját eszközeinek, forrásainak, pénzügyi 

helyzetének valamint eredményének értékelését. 

3.6 

5.7.4. Azon környezetvédelmi kérdések bemutatása, amelyek a 

kibocsátó tárgyi eszközeinek felhasználását érinthetik. 

Nem 

értelmezhető. 

6.  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS  

6.1.  Amennyiben a kibocsátó egy csoport tagja, a csoport és a 

kibocsátó csoporton belüli pozíciójának rövid ismertetése. Ez 

készülhet a szervezeti felépítést bemutató ábra formájában – 

vagy a leíráshoz mellékelhető ilyen ábra –, ha az segíti a 

szervezeti felépítés tisztázását. 

 

3.6 

6.2.  A kibocsátó jelentős leányvállalatainak felsorolása, ideértve a 

leányvállalat nevét, a bejegyzés vagy székhely országát, a 

tulajdonosi jogokban való részesedést és a szavazati jogot, ha 

az nem egyezik meg az előbbivel. 

 

3.6 
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7.  AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS A PÉNZÜGYI HELYZET 

ÁTTEKINTÉSE  

 

7.1.  Pénzügyi helyzet 3.7.1 

3.7.1 

7.1.1. Amennyiben a regisztrációs okmány máshol nem ismerteti, és 

amennyiben az szükséges a kibocsátó vállalkozása egészének 

megértéséhez, a kibocsátó vállalkozása fejlődésének és 

teljesítményének, valamint helyzetének megbízható 

bemutatása az egyes évek és évközi időszakok 

vonatkozásában, amelyek a múltbeli pénzügyi információk 

szempontjából relevánsak, beleértve a lényeges változások 

okainak bemutatását is. 

Az áttekintésnek a kibocsátó vállalkozásának alakulásáról és 

teljesítményéről, illetve a vállalkozás helyzetéről 

kiegyensúlyozott és átfogó, az üzleti tevékenység 

nagyságrendjével és összetettségével összhangban álló 

elemzést kell nyújtania. 

A kibocsátó fejlődésének, teljesítményének vagy helyzetének 

megértéséhez szükséges mértékben az elemzésnek 

tartalmaznia kell a pénzügyi és adott esetben azon 

kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 

teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek az adott üzleti 

tevékenység szempontjából. Az elemzésnek adott esetben 

hivatkoznia kell az éves pénzügyi kimutatásokban szereplő 

összegekre, valamint kiegészítő magyarázatokat kell 

tartalmaznia azokra vonatkozóan. 

 

3.7.1.1 

3.7.1.2 

3.7.1.3 

7.1.2. Amennyiben a regisztrációs okmány máshol nem ismerteti, és 

amennyiben az szükséges a kibocsátó vállalkozása egészének 

megértéséhez, az áttekintés nyújtson tájékoztatást a 

következőkről is: 

a) a kibocsátó várható jövőbeli fejlődése; 

b) a kutatás és fejlesztés területén folytatott tevékenységek. 

A 7.1. pontban megállapított követelmények teljesíthetők a 

vezetés 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(1) 19. és 29. cikkében említett beszámolójával. 

 

3.7.1 

7.2.  Üzleti eredmény   

3.7.2 

7.2.1.  A kibocsátó üzleti tevékenységből származó eredményét 

jelentősen befolyásoló lényeges tényezők bemutatása, 

ideértve a szokatlan vagy ritka eseményeket vagy új 

 

3.7.1.1 

3.7.1.2 
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fejleményeket is, továbbá azt is, hogy ezek milyen mértékben 

befolyásolták az eredményt. 

3.7.1.3 

7.2.2.  Amennyiben a pénzügyi beszámoló a nettó értékesítés vagy 

nettó árbevétel jelentős változását mutatja, a változások 

szöveges magyarázata. 

 

3.7.1.1 

3.7.1.2 

3.7.1.3 

8.  TŐKEFORRÁSOK   

8.1.  A kibocsátó saját tőkeforrásaira vonatkozó adatok (mind 

rövid, mind hosszú távon). 

 

3.8.1 

8.2.  A kibocsátó pénzforgalmának (cash-flow) forrásai és összege, 

valamint szöveges bemutatása. 

 

3.8.2 

8.3.  A kibocsátó hitelszükségletének és finanszírozási 

szerkezetének bemutatása. 

 

3.8.3 

8.4.  Információk a tőkeforrások felhasználásának bármely 

korlátozásáról, ami közvetve vagy közvetlenül jelentősen 

befolyásolja vagy befolyásolhatja a kibocsátó üzleti 

tevékenységét. 

 

3.8.4 

8.5.  Az 5.7.2. pontban említett kötelezettségvállalás 

teljesítéséhez szükséges várható finanszírozás várható 

forrásai. 

 

3.8.5 

9. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET  

9.1. Annak a szabályozási környezetnek a bemutatása, amelyben 

a kibocsátó működik, és amely jelentősen befolyásolhatja 

üzleti tevékenységét, minden olyan kormányzati, gazdasági, 

költségvetési, monetáris vagy politikai intézkedésre vagy 

tényezőre vonatkozó információval együtt, amely közvetve 

vagy közvetlenül jelentősen befolyásolta vagy 

befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét. 

 

3.9 

10.  TRENDEK   

10.1.  A gyártásra, értékesítésre és készletekre, a költségekre és 

értékesítési árakra vonatkozó legjelentősebb közelmúltbeli 

trendek az utolsó pénzügyi év vége és a regisztrációs okmány 

dátuma közötti időszakban. 

 

3.10 

10.2.  Az ismert trendek, a bizonytalansági tényezők, a kereslet, a 

kötelezettségvállalások vagy események bemutatása, 

 

3.10 



 

122 
 

amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a 

kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben. 

11. NYERESÉG-ELŐREJELZÉS VAGY –BECSLÉS   

11.1.  Amennyiben a kibocsátó nyereség-előrejelzést vagy 

nyereségbecslést tett közzé (amely még mindig fennáll és 

érvényes), a regisztrációs okmánynak tartalmaznia kell ezt a 

nyereség-előrejelzést vagy -becslést. Amennyiben a 

közzétett nyereség-előrejelzés vagy -becslés fennáll, de már 

nem érvényes, nyilatkozni kell erről, valamint magyarázatot 

kell adni arra vonatkozóan, hogy az előrejelzés vagy becslés 

miért nem érvényes már. Az ilyen érvénytelen nyereség-

előrejelzésre vagy -becslésre nem vonatkoznak a 11.2. és 

11.3. pontban foglalt követelmények. 

 

3.11 

11.2.  Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy új nyereség-

előrejelzést vagy új nyereségbecslést, vagy a 11.1. pont 

értelmében korábban közzétett nyereség-előrejelzést vagy 

korábban közzétett nyereségbecslést nyújt be, a nyereség-

előrejelzésnek vagy -becslésnek világosnak és egyértelműnek 

kell lennie, és tartalmaznia kell egy nyilatkozatot azokról a 

főbb feltételezésekről, amelyeken a kibocsátó előrejelzése 

vagy becslése alapul. Az előrejelzésnek vagy becslésnek meg 

kell felelnie a következő elveknek: a) egyértelműen meg kell 

különböztetni az azokra a tényezőkre vonatkozó 

feltételezéseket, amelyeket az igazgatási, irányító vagy 

felügyelő testületek tagjai befolyásolni tudnak, és az azokra a 

tényezőkre vonatkozó feltételezéseket, amelyek 

egyértelműen az igazgatási, irányító vagy felügyelő 

testületek tagjainak a hatáskörén kívül esnek; b) a 

feltételezéseknek észszerűnek, a befektetők számára 

könnyen érthetőnek, egyedinek és pontosnak kell lenniük, és 

nem vonatkozhatnak az előrejelzések alapjául szolgáló 

becslések általános pontosságára; c) előrejelzés esetén a 

feltételezéseknek fel kell hívniuk a befektetők figyelmét 

azokra a bizonytalan tényezőkre, amelyek lényegesen 

módosíthatják az előrejelzés kimenetét. 

Nem 

értelmezhető. 

11.3.  A tájékoztatónak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a nyereség-előrejelzés vagy -becslés 

összeállítása és elkészítése oly módon történt, amely 

egyszerre: a) összehasonlítható a múltbeli pénzügyi 

információkkal; b) összhangban van a kibocsátó számviteli 

politikájával. 

Nem 

értelmezhető. 

12.  IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ TESTÜLETEK ÉS 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK  
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12.1.  A következő személyek neve, üzleti elérhetősége és 

beosztása a kibocsátó társaságban, valamint az említett 

kibocsátó társaság keretein kívül általuk ellátott főbb 

tevékenységek, amennyiben ezek a kibocsátó szempontjából 

lényegesek: 

a) az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai; 

b) betéti részvénytársaság korlátlan felelősségű tagjai; 

c) alapítók, ha a kibocsátó kevesebb mint öt éve alakult meg; 

és 

d) bármely vezető tisztségviselő, akinek személye 

hozzájárulhat annak megállapításához, hogy a kibocsátó 

megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az 

adott üzleti tevékenységgel kapcsolatban. 

Az említett személyek közötti családi kapcsolatok jellege. 

A kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szervének tagjai 

esetében, továbbá az első albekezdés b) és d) pontjában 

említett személyek esetében részletezni kell az adott személy 

vezetői szakértelmét és tapasztalatát, valamint a következő 

információkat: 

a) minden olyan társaság és partnerség neve, amelynek az 

adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve amelynek 

igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal 

rendelkezett, jelezve azt is, hogy még mindig tagja-e a 

társaságnak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett 

szervekben. Nem szükséges felsorolni a kibocsátó összes 

leányvállalatát, ahol a személy szintén tagja az igazgatási, 

irányító és felügyelő szervnek; 

b) legalább a megelőző öt évre vonatkozóan csalárd 

bűncselekmény miatti elítélés; 

c) minden olyan csődeljárás, csődgondnokság vagy 

felszámolás részletei, amelynek az első albekezdés a) és d) 

pontjában bemutatott személy az első albekezdés a) és d) 

pontjában említett beosztásából eredően részese volt, 

legalább az előző öt évre vonatkozóan; 

d) törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt 

szakmai szervezeteket is) által az érintett személy ellen 

indított hivatalos vádemelés és/vagy szankciók ismertetése; 

annak ismertetése, hogy az érintett személyt bírósági 

ítélettel eltiltották-e valamely kibocsátó társaság igazgatási, 

irányító és felügyelő szervében betöltött tagságától, illetve 

üzleti tevékenységének irányításától legalább az előző öt 

évben. 

 

3.12.1 
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Amennyiben nincs ilyen jellegű feltárandó információ, erről 

nyilatkozatot kell tenni. 

12.2.  Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek és a vezető állású 

munkavállalók összeférhetetlensége  

A 12.1. pontban említett személyek által a kibocsátó számára 

végzett feladatok, az említett személyek magánérdeke 

és/vagy más feladatai közötti várható összeférhetetlenséget 

egyértelműen közölni kell. Amennyiben nem áll fenn 

összeférhetetlenség, erről nyilatkozatot kell tenni. 

Meg kell nevezni a fő részvényesekkel, ügyfelekkel, 

szállítókkal vagy egyéb személyekkel kötött 

megállapodásokat vagy egyezségeket, amelynek alapján a 

14.1. pontban említett személyeket igazgatási, irányító és 

felügyelő szervek tagjává vagy vezető állású munkavállalóvá 

választották. 

A 12.1. pontban említett személyekkel kötött olyan 

megállapodások ismertetése, amelyek értelmében 

meghatározott időtartamra korlátozzák a kibocsátó társaság 

értékpapírjaiban való részesedésük elidegenítését. 

 

3.12.1.2 

13.  JAVADALMAZÁS ÉS JUTTATÁSOK  

A 12.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett 

személyek számára az utolsó teljes pénzügyi év tekintetében: 

 

13.1.  A kibocsátó és leányvállalatai által a kibocsátó és 

leányvállalatai számára bármely személy által bármely 

minőségben végzett szolgáltatásért az érintett személyeknek 

fizetett javadalmazás (ideértve a sikerdíjakat és utólagos 

javadalmazást is) és természetbeni juttatások összege. 

Ezt az információt egyénenkénti alapon kell megadni, kivéve 

ha a kibocsátó székhelye szerinti országban nincs ilyen 

kötelezettség, illetve a kibocsátó más módon teszi 

nyilvánossá ezeket az információkat. 

 

3.13 

13.2.  A kibocsátó vagy leányvállalatai által nyugdíj, öregségi 

nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából 

elhatárolt vagy felhalmozott összegek. 

Nem 

értelmezhető. 

14. TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT   

  Eltérő rendelkezés hiányában a kibocsátó utolsó teljes 

pénzügyi évére a 14.1. pont első albekezdésének a) 

pontjában említett személyek tekintetében a következő 

adatokat kell megadni: 
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14.1.  A jelenlegi megbízás lejártának időpontja, ha van ilyen, és a 

személy által a megbízás keretében eltöltött szolgálati idő. 

 

3.14 

14.2.  Az igazgatási, irányító vagy felügyelő testületek tagjai és a 

kibocsátó vagy leányvállalatai között létrejött azon 

munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony 

megszűnésekor juttatásokat írnak elő, illetve egy megfelelő 

nyilatkozat arról, hogy nincsenek ilyen juttatások. 

 

3.14 

14.3.  Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal és javadalmazással 

foglalkozó bizottságáról, ideértve a bizottsági tagok nevét és 

a bizottság működési szabályainak összefoglalóját. 

 

3.14 

14.4.  Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó teljesíti-e a kibocsátóra 

alkalmazandó vállalatirányítási rendszer(ek) követelményeit. 

Amennyiben a kibocsátó nem teljesíti a rendszer 

követelményeit, erről indoklással ellátott nyilatkozatot kell 

mellékelni. 

 

3.14 

14.5. A vállalatirányításra gyakorolt esetleges lényeges hatások, 

beleértve az igazgatóság és a bizottságok összetételének 

jövőbeli változásait (amennyiben arról már döntött az 

igazgatóság és/vagy a részvényesek közgyűlése). 

Nem 

értelmezhető. 

15.  ALKALMAZOTTAK   

15.1.  Az alkalmazottak létszáma az időszak végén, vagy a korábbi 

pénzügyi információk által lefedett időszakban a regisztrációs 

okmány dátumáig minden egyes pénzügyi évre vonatkozóan 

az alkalmazottak átlagos létszáma (és azok változása, 

amennyiben jelentőséggel bír), továbbá ha lehetséges és 

jelentőséggel bír, az alkalmazottak megoszlása fő 

tevékenységi körönként és földrajzilag. Amennyiben a 

kibocsátó nagyobb számban foglalkoztat kölcsönzött 

munkaerőt, nyilatkozni kell a munkaerőkölcsönzés keretében 

alkalmazottak átlagos létszámáról a legutolsó pénzügyi 

évben. 

 

3.15.1 

15.2.  Részvénytulajdon és részvényopciók 

A 12.1. pont első albekezdésének a) és d) pontjában említett 

személyek tekintetében a lehető legfrissebb információkat 

kell megadni az említett személyeknek a kibocsátó társaság 

részvényeiből való részesedéséről és a részvényekhez 

kapcsolódó opciókról. 

 

3.15.2 

15.3.  Azon megállapodások ismertetése, amelyek révén az 

alkalmazottak részesedhetnek a kibocsátó tőkéjéből. 

 

3.15.2 
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16.  FŐ RÉSZVÉNYESEK   

16.1.  Amennyiben a kibocsátó számára ismert – az igazgatási, 

irányító vagy felügyelő testület tagjain kívül – azon személyek 

neve, akik a regisztrációs okmány keltének napján 

közvetlenül vagy közvetve olyan érdekeltséggel rendelkeznek 

a kibocsátó tőkéjében vagy szavazati jogai tekintetében, 

amely a kibocsátóra irányadó nemzeti jog alapján bejelentési 

kötelezettséget von maga után, az egyes ilyen személyek 

érdekeltségének megfelelő összeg feltüntetésével; 

amennyiben nincs ilyen személy, erre vonatkozóan 

nyilatkozni kell. 

 

3.16.1 

16.2.  A kibocsátó fő részvényesei eltérő szavazati jogokkal 

rendelkeznek-e, vagy nyilatkozni kell arról, hogy nincsenek 

ilyen szavazati jogok. 

 

3.16.2 

16.3.  Amennyiben a kibocsátó számára ismert, tájékoztatás arról, 

hogy a kibocsátó közvetlenül vagy közvetve más személy 

tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van-e, e más személy 

megnevezése, az ellenőrzés jellegének és az azzal való 

visszaélés megakadályozására hozott intézkedéseknek a 

leírása. 

 

3.16.3 

16.4.  A kibocsátó által ismert azon megállapodások bemutatása, 

amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a kibocsátó 

feletti ellenőrzés módosulásához vezethet. 

 

3.16.4 

17. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK   

 
A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek adatait (ebben 

az összefüggésben az 1606/2002/EK rendelet szerint 

elfogadott standardokban meghatározott információk), 

amelyeket a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk által 

lefedett időszakban a regisztrációs okmány dátumáig hajtott 

végre, az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott, 

megfelelő standarddal összhangban kell közölni. 

Amennyiben az ilyen standardok a kibocsátóra nem 

vonatkoznak, a következő információkat kell megadni: 

a) a kibocsátó számára – ügyletenként vagy összességükben 

– jelentőséggel bíró ügyletek jellege és terjedelme. 

Amennyiben a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek 

nem piaci alapon jöttek létre, indokolni kell ennek okát. 

Visszafizetetlen kölcsön esetén, beleértve mindennemű 

garanciát is, meg kell adni a hátralékos összeget; 

 

3.17 



 

127 
 

b) a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók mekkora 

összeget, illetve százalékos arányt képviselnek a kibocsátó 

forgalmában. 

18.  A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI 

HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI 

INFORMÁCIÓK  

 

18.1.  Múltbeli pénzügyi információk  

3.18.1 

18.1.1. A három utolsó pénzügyi évre (illetve rövidebb időszakra, ha 

a kibocsátó rövidebb ideje működik) vonatkozó auditált 

múltbeli pénzügyi információk, továbbá könyvvizsgálói 

jelentés mindegyik évre. 

 

3.18.2 

3.18.3 

18.1.2. A mérlegfordulónap változása  

Ha a kibocsátó a múltbeli pénzügyi információk 

szempontjából releváns időszakban megváltoztatta 

mérlegfordulónapját, az auditált múltbeli pénzügyi 

információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó 

tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól 

függően, hogy melyik időszak a rövidebb 

Nem 

értelmezhető. 

18.1.3. Számviteli standardok  

A pénzügyi információkat az Unió által az 1606/2002/EK 

rendelet alapján átvett nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardokkal összhangban kell összeállítani. Amennyiben az 

1606/2002/EK rendelet nem alkalmazandó, a pénzügyi 

információkat a következőkkel összhangban kell összeállítani: 

a) a tagállam EGT-beli kibocsátókra vonatkozó nemzeti 

számviteli standardjai a 2013/34/EU irányelvben előírtak 

szerint; b) harmadik ország 1606/2002/EK rendelettel 

egyenértékű nemzeti számviteli standardjai a harmadik 

országbeli kibocsátókra vonatkozóan. Amennyiben a 

harmadik ország nemzeti számviteli standardjai nem 

egyenértékűek az 1606/2002/EK rendelettel, a pénzügyi 

kimutatásokat az említett rendeletnek megfelelően 

ismételten el kell készíteni. 

 

3.18.1 

18.1.4. A számviteli keret változása  

A legutóbbi auditált múltbeli pénzügyi információkat, 

amelyek tartalmazzák az előző évre vonatkozó 

összehasonlító adatokat, a kibocsátó legközelebb 

közzéteendő éves pénzügyi beszámolójában elfogadott 

számviteli keretnek megfelelő formában kell összeállítani és 

benyújtani, figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra 

 

3.18.1 
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alkalmazandó számviteli standardokat, politikát és 

jogszabályokat. A kibocsátóra alkalmazandó számviteli 

kereten belüli változások nem teszik szükségessé az auditált 

pénzügyi kimutatások kizárólag a tájékoztató céljára történő 

ismételt elkészítését. Amennyiben azonban a kibocsátó új 

számviteli keret elfogadását tervezi a következő közzétett 

pénzügyi kimutatásaiban, legalább egy teljeskörű pénzügyi 

kimutatást (az 1606/2002/EK rendeletben meghatározott 

IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard 

definíciója szerint), beleértve az összehasonlító adatokat is, a 

kibocsátó legközelebb közzéteendő éves pénzügyi 

beszámolójában elfogadott formában kell elkészíteni, 

figyelembe véve az éves pénzügyi beszámolóra alkalmazandó 

számviteli standardokat, politikát és jogszabályokat. 

18.1.5. Amennyiben az auditált pénzügyi információkat a nemzeti 

számviteli standardok szerint állították össze, annak legalább 

a következőket kell tartalmaznia: a) a mérleg; b) az 

eredménykimutatás; c) kimutatás a saját tőke összes 

változásáról, vagy kimutatás a saját tőke azon változásairól, 

amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletektől vagy a 

tulajdonosoknak történt osztalékfizetésektől eltérő okok 

miatt következtek be; d) nyilatkozat a pénzforgalomról (cash 

flow); e) számviteli politika és kiegészítő mellékletek. 

 

3.7 

3.8 

18.1.6. Konszolidált pénzügyi kimutatások  

Amennyiben a kibocsátó külön éves beszámolót és 

konszolidált éves beszámolót is készít, a regisztrációs 

okmányban szerepelnie kell legalább a konszolidált éves 

beszámolónak. 

 

3.7 

18.1.7. A pénzügyi információ dátuma  

Az utolsó évi auditált pénzügyi információk 

mérlegfordulónapja nem lehet régebbi a következők 

egyikénél: a) a regisztrációs okmány dátumától számított 18 

hónap, ha a kibocsátó auditált évközi pénzügyi kimutatást 

közöl a regisztrációs okmányban; b) a regisztrációs okmány 

dátumától számított 16 hónap, ha a kibocsátó nem auditált 

évközi pénzügyi kimutatást közöl a regisztrációs okmányban. 

 

3.7 

3.8 

3.18.1 

18.2. Évközi és egyéb pénzügyi információk 3.18.2 

18.2.1. Amennyiben a kibocsátó az utolsó auditált pénzügyi 

kimutatásainak időpontja óta negyedévente vagy félévente 

pénzügyi információkat tett közzé, ezeket fel kell tüntetni a 

regisztrációs okmányban. Amennyiben a negyedéves vagy 

féléves pénzügyi információkat auditálták vagy 

felülvizsgálták, a könyvvizsgálói vagy felülvizsgálati jelentést 

3.18.2 
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is közölni kell. Amennyiben a negyedéves vagy féléves 

pénzügyi információkat nem auditálták vagy nem vizsgálták 

felül, ezt is jelezni kell. Amennyiben a regisztrációs okmány 

az utolsó auditált pénzügyi kimutatások keltét követően több 

mint kilenc hónappal később készült, annak olyan évközi 

pénzügyi információkat kell tartalmaznia, amelyeket adott 

esetben nem auditáltak (ebben az esetben jelezni kell ezt a 

tényt), és amelyek a pénzügyi év legalább első hat hónapjára 

kiterjednek. Az 1606/2002/EK rendelet követelményeivel 

összhangban összeállított évközi pénzügyi információk. Az 

1606/2002/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kibocsátók 

esetében az évközi pénzügyi információknak az előző 

pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító 

kimutatást is tartalmazniuk kell, azzal a kivétellel, hogy az 

összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmény az év 

végi mérleg benyújtásával teljesíthető az alkalmazandó 

pénzügyi beszámolási keretnek megfelelően. 

18.3. A múltbeli éves pénzügyi információk könyvvizsgálata 3.18.3 

18.3.1. A múltbeli éves pénzügyi információkat függetlenül kell 

auditálni. A könyvvizsgálói jelentést a 2014/56/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) és az 537/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban 

kell elkészíteni. Amennyiben a 2014/56/EU irányelv és az 

537/2014/EU rendelet nem alkalmazandó: a) a múltbeli éves 

pénzügyi információkat az adott tagállamban alkalmazandó 

könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű 

standardokkal összhangban kell ellenőriztetni, illetve 

véleményeztetni annak megállapítása céljából, hogy a 

regisztrációs okmány céljának megfelelő valós és megbízható 

képet adnak-e; b) amennyiben a jogszabály szerint 

engedélyezett könyvvizsgálók megtagadják a múltbeli 

pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 

elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat, 

véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó 

megjegyzést tartalmaz, a fenntartásokat, 

véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó 

megjegyzést indoklással ellátva teljes egészében ismertetni 

kell. 

3.18.3 

18.3.2. Utalás a regisztrációs okmányban található olyan további 

információkra, amelyeket a könyvvizsgálók auditáltak. 

 

3.2 

3.18.3 

18.3.3. Amennyiben a regisztrációs okmányban közölt pénzügyi 

információk nem a kibocsátó auditált pénzügyi kimutatásaiból 

Nem 

értelmezhető. 
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származnak, jelezni kell az információk forrását, és azt, hogy 

az információkat nem ellenőrizték. 

18.4. Előzetes pénzügyi információk 3.18.4 

18.4.1. Jelentős bruttó változás esetén annak bemutatása, hogy az 

ügylet milyen hatást gyakorolhatott volna a kibocsátó 

eszközeire, forrásaira és bevételeire, ha azt a jelentés szerinti 

időszak kezdetén vagy a jelentési napon hajtották volna 

végre. Ez a követelmény általában előzetes pénzügyi 

információk megadásával teljesíthető. Az előzetes pénzügyi 

információkat a 20. mellékletben megállapított módon kell 

bemutatni, és az ott előírt adatokat kell tartalmazniuk. Az 

előzetes pénzügyi információkhoz mellékelni kell független 

könyvelő vagy könyvvizsgáló jelentését. 

3.18.4 

18.5. Osztalékpolitika 3.18.5 

18.5.1. A kibocsátó osztalékfizetéssel és az arra vonatkozó 

korlátozásokkal kapcsolatos politikája. Ha a kibocsátó nem 

rendelkezik ilyen politikával, megfelelően nyilatkozni kell 

erről. 

3.18.5.1 

18.5.2. A múltbeli pénzügyi információk által lefedett időszak minden 

egyes pénzügyi éve tekintetében az egy részvényre jutó 

osztalék összege; amennyiben a kibocsátó részvényeinek 

száma megváltozott, az összehasonlíthatóság érdekében 

ennek megfelelően ki kell igazítani az összeget. 

3.18.5.2 

18.6. Bírósági és választott bírósági eljárások 3.18.6 

18.6.1. Kormányzati, bírósági vagy választott bírósági eljárásra 

vonatkozó információk (ideértve a függőben lévő, illetve a 

kibocsátó tudomása szerint a jövőben megindítandó 

eljárásokat is) az elmúlt legalább 12 hónapos időszakra 

vonatkozóan, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy 

a közelmúltban azt gyakoroltak a kibocsátó és/vagy a csoport 

pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére; vagy pedig 

nyilatkozni kell ezek hiányáról. 

3.18.6 

18.7. A kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős 

változás 

3.18.7 

18.7.1. A csoport pénzügyi helyzetében az utolsó olyan pénzügyi 

időszak vége óta bekövetkezett jelentős változás 

bemutatása, amelyre vonatkozóan vagy auditált pénzügyi 

kimutatásokat vagy évközi pénzügyi információkat tettek 

közzé; amennyiben ilyen változás nem következett be, erről 

nyilatkozni kell. 

3.18.7 
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19.1.  KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK   

19.1.  Alaptőke  

A 19.1.1–19.1.7. pontban szereplő információk a legutolsó 

mérleg időpontjában érvényes múltbeli pénzügyi 

információkban: 

3.19.1 

19.1.1.  A jegyzett tőke összege, és az alaptőke minden osztálya 

tekintetében a következők: 

 a) a kibocsátó engedélyezett alaptőkéje összesen;  

b) a kibocsátott és teljesen befizetett részvények, illetve a 

kibocsátott, de nem teljesen befizetett részvények száma;  

c) a részvények névértéke, illetve nyilatkozat arról, hogy a 

részvényeknek nincs névértékük; valamint  

d) az év elején és végén forgalomban levő részvények 

számának egyeztetése.  

Amennyiben a tőke több mint 10 %-át nem készpénzzel 

fizették be a múltbeli pénzügyi információk által lefedett 

időszakban, ezt a körülményt jelezni kell. 

3.19.1 

19.1.2.  Amennyiben léteznek olyan részvények, amelyek nem 

képviselnek tőkét, meg kell adni ezek számát és fő jellemzőit. 

Nem 

értelmezhető. 

19.1.3.  A kibocsátó által, annak nevében vagy a leányvállalatai által 

birtokolt kibocsátói részvények száma, könyv szerinti értéke 

és névértéke. 

Nem 

értelmezhető. 

19.1.4.  Az átváltható értékpapírok, cserélhető értékpapírok vagy 

opciós utalványok mennyisége az irányadó feltételek és az 

átváltási, cserélési vagy jegyzési eljárások ismertetésével. 

Nem 

értelmezhető. 

19.1.5.  A jóváhagyott, de ki nem bocsátott alaptőke megszerzési 

jogára és/vagy az ezzel kapcsolatos kötelezettségekre, illetve 

a tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra 

vonatkozó információk és feltételek. 

Nem 

értelmezhető. 

19.1.6.  Információ a csoport bármelyik tagjának tőkéjéről, amelyre 

opciós jog vonatkozik, illetve feltételes vagy feltétel nélküli 

megállapodás alapján opciós joghoz köthető, továbbá az 

opciós jog részletes ismertetése, ideértve azon személyeket 

is, akikhez az opciós jog kapcsolódik. 

Nem 

értelmezhető. 

19.1.7. Az alaptőke előtörténete a múltbeli pénzügyi információk 

által lefedett időszakban, kiemelve az esetleges változásokat. 

3.19.1.2 

19.2.  A társaság alapító okirata és alapszabálya 3.19.2 
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19.2.1.  A cégjegyzék és adott esetben a cégjegyzékszám, a kibocsátó 

célkitűzéseinek rövid bemutatása, és annak megjelölése, 

hogy ezek hol kerültek rögzítésre az aktuális alapító okiratban 

és az alapszabályban. 

 

3.4.2 

3.19.2.1 

19.2.2.  Amennyiben a meglévő részvényeknek egynél több osztálya 

létezik, az egyes osztályokhoz kapcsolódó jogok, elsőbbségi 

jogok és korlátozások bemutatása. 

Nem 

értelmezhető. 

19.2.3.  Azoknak a kibocsátó alapszabályában, alapító okiratában, 

társasági szerződésében vagy belső szabályzatában rögzített 

rendelkezéseknek a rövid bemutatása, amelyek adott esetben 

késleltetik, elhalasztják vagy akár megakadályozzák a 

kibocsátó fölötti ellenőrzés megváltoztatását. 

3.19.2.2 

20. LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK   

20.1. A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül 

minden olyan fontosabb szerződés összefoglalása, amelyben 

a regisztrációs okmány közzétételét közvetlenül megelőző 

két évben a kibocsátó vagy a vállalatcsoport bármely tagja 

szerződő félként szerepel. 

A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívül a 

vállalatcsoport bármelyik tagja által kötött, a regisztrációs 

okmány időpontjában fennálló azon szerződések 

összefoglalása, amelyek rendelkezései értelmében a 

vállalatcsoport bármelyik tagját a vállalatcsoport 

szempontjából jelentőséggel bíró kötelezettség terheli, illetve 

ilyen jogosultság illeti meg. 

3.20 

21. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK  

21.1. Nyilatkozat arról, hogy a regisztrációs okmány érvényessége 

alatt a következő dokumentumokba adott esetben be lehet 

tekinteni:  

a) a kibocsátó aktuális alapító okirata és alapszabálya;  

b) az összes jelentés, levél és más dokumentum, a kibocsátó 

kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, 

amelynek egyes részeit a regisztrációs okmány tartalmazza, 

vagy hivatkozik rá.  

Azon weboldal feltüntetése, amelyen a dokumentumok 

megtekinthetők. 

3.21 
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6.2 ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK - A Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló 

rendeletének 11. melléklete alapján 

Rendelet 

pontja 

Prospektus Rendelet Tájékoztató 

vonatkozó része 

1. FELELŐS SZEMÉLYEK, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ 

INFORMÁCIÓ, SZAKÉRTŐI JELENTÉSEK ÉS AZ ILLETÉKES 

HATÓSÁG JÓVÁHAGYÁSA 

 

1.1. Az értékpapírjegyzékben megadott információkért vagy azok 

egy részéért felelős személyek azonosítása, az utóbbi 

esetben az érintett részek feltüntetésével. Természetes 

személyek esetén, ideértve a kibocsátó igazgatási, irányító 

vagy felügyelő testületeinek tagjait is, meg kell adni a személy 

nevét és beosztását; jogi személyek esetén fel kell tüntetni a 

nevet és a bejegyzett székhelyet. 

2.4 

1.2. Az értékpapírjegyzékért felelős személyek nyilatkozata arról, 

hogy legjobb tudomásuk szerint az értékpapírjegyzékben 

foglalt információk megfelelnek a tényeknek, és az 

értékpapírjegyzékből nem maradt ki olyan tény, amely 

befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket. 

Adott esetben az értékpapírjegyzék egyes részeiért felelős 

személyek nyilatkozata arról, hogy legjobb tudomásuk szerint 

az értékpapírjegyzék azon részeiben foglalt információk, 

amelyekért felelősek, megfelelnek a tényeknek, és az 

értékpapírjegyzék ezen részeiből nem maradt ki olyan tény, 

amely befolyásolhatná az azokból levonható 

következtetéseket. 

2.4.1 

1.3. Amennyiben az értékpapírjegyzék szakértői minőségben 

közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését 

tartalmazza, meg kell adni a személy következő adatait: 

a) név; 

b) üzleti elérhetőség; 

c) szakképesítések; 

d) a kibocsátóban levő jelentős érdekeltség, ha van ilyen. 

Ha a nyilatkozat vagy jelentés a kibocsátó kérésére készült, ki 

kell jelenteni, hogy a nyilatkozat vagy jelentés azon személy 

beleegyezésével került az értékpapírjegyzékbe, aki 

engedélyezte az értékpapírjegyzék érintett részének 

tartalmát a tájékoztató céljára. 

Nem 

értelmezhető. 

1.4. Amennyiben az információk harmadik féltől származnak, meg 

kell erősíteni, hogy az információkat pontosan vették át, és a 

kibocsátó tudomása szerint, illetve amilyen mértékben erről 

3.1 
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a harmadik fél által közzétett információkból 

megbizonyosodhatott, az átvett információkból nem 

maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy 

félrevezetővé tennék. Ezenfelül meg kell adni az 

információforrás(oka)t is. 

1.5. A következőkre vonatkozó nyilatkozat: 

a) ezt az [értékpapírjegyzéket/tájékoztatót] jóváhagyta a(z) 

[illetékes hatóság neve] mint az (EU) 2017/1129 rendelet 

szerinti illetékes hatóság; 

b) a(z) [az illetékes hatóság neve] ezt az 

[értékpapírjegyzéket/tájékoztatót] csak az (EU) 2017/1129 

rendeletben a teljességre, érthetőségre és 

következetességre vonatkozóan meghatározott előírásoknak 

való megfelelés szempontjából hagyja jóvá; 

c) az ilyen jóváhagyás nem tekinthető az ezen 

[értékpapírjegyzék/tájékoztató] tárgyát képező értékpapírok 

minőségének jóváhagyásaként; 

d) a befektetők saját maguk értékeljék, hogy alkalmas-e 

számukra az ezen értékpapírokba történő befektetés. 

3.2 

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK  

2.1. A felajánlott és/vagy piacra bevezetett értékpapírokra 

jellemző lényeges kockázatok bemutatása, korlátozott számú 

kategóriában, a „Kockázati tényezők” című részben. 

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, az ajánlattevő vagy 

a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy 

értékelése alapján leglényegesebb kockázatokat – 

figyelemmel a kibocsátóra és az értékpapírokra gyakorolt 

negatív hatásokra és az előfordulásuk valószínűségére – kell 

először feltüntetni. A kockázatokat alá kell támasztania az 

értékpapírjegyzék tartalmának. 

2.2 

3. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK  

3.1. A működő tőkéről szóló nyilatkozat 

A kibocsátó nyilatkozata arról, hogy véleménye szerint a 

működő tőke elegendő-e a kibocsátó jelenlegi szükségleteire, 

és ha nem, akkor hogyan szándékozik biztosítani a további 

szükséges működő tőkét. 

4.3.1 

3.2. Tőkeellátottság és kötelezettségek 

A tőkeellátottságról és a kötelezettségekről szóló nyilatkozat 

(megkülönböztetve a garanciával, illetve biztosítékkal 

fedezett és a garanciával, illetve biztosítékkal nem fedezett 

4.3.2 
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kötelezettségeket), amelynek dátuma nem lehet régebbi a 

dokumentum dátumát megelőző 90 napnál. A 

„kötelezettségek” kifejezés magában foglalja a közvetett és a 

függő kötelezettségeket is. 

A kibocsátó tőkeellátottságában és kötelezettségeiben a 90 

napos időszakon belül beállt lényeges változás esetén 

kiegészítő információkat kell megadni a szóban forgó 

változások magyarázó leírás formájában történő 

bemutatásával vagy az érintett számadatok aktualizálásával. 

3.3. A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi 

személyek érdekeltsége 

A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából lényeges 

érdekeltségek bemutatása, ideértve az 

összeférhetetlenségeket is, az érintett személyek és az 

érdekeltség jellegének részletezésével. 

4.3.3 

3.4. Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása 

Az ajánlattétel okai, továbbá adott esetben a bevétel becsült 

nettó összege a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, 

fontossági sorrendben. Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy 

a várható bevétel nem lesz elegendő az összes felhasználási 

cél finanszírozására, akkor meg kell jelölni a szükséges 

kiegészítő finanszírozás összegét és forrását. Részletezni kell 

a bevételek felhasználását is, különösen akkor, ha az a 

szokásos üzletmeneten kívül eszközök megszerzésére, más 

vállalkozások bejelentett felvásárlásának finanszírozására, 

vagy tartozások kiegyenlítésére, csökkentésére vagy teljes 

törlesztésére szolgál. 

4.3.4 

4. A FELAJÁNLOTT/PIACRA BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

4.1. A felajánlott és/vagy piacra bevezetett értékpapírok fajtája és 

osztálya, a nemzetközi értékpapír-azonosító számmal 

(„ISIN”) együtt. 

4.4.1 

4.2. Az értékpapírok létrehozásának alapjául szolgáló 

jogszabályok. 

4.4.2 

4.3. Tájékoztatás arról, hogy az értékpapírok névre vagy 

bemutatóra szólnak-e, illetve nyomdai úton vagy 

dematerializált formában készültek-e. Ez utóbbi esetében a 

nyilvántartást vezető szervezet neve és címe. 

4.4.3 

4.4. Az értékpapír-kibocsátás pénzneme. 4.4.4 
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4.5. Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése, ideértve a 

jogok bármely korlátozását és a gyakorlásukra vonatkozó 

eljárást: 

a) osztalékjogok: 

i. a jogosultság keletkezésének rögzített időpontja(i); 

ii. az osztalékra való jogosultság elévülésének határideje, az 

ezt követően kedvezményezett személy megnevezése; 

iii. az osztalékkal kapcsolatos korlátozások és nem rezidens 

tulajdonosokra vonatkozó eljárások; 

iv. az osztalék mértéke vagy kiszámításának módja, az 

osztalékfizetés gyakorisága, halmozott vagy nem halmozott 

jellege; 

b) szavazati jogok; 

c) elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor; 

d) a kibocsátó nyereségéből való részesedés joga; 

e) likvidációs hányadhoz való jog; 

f) visszaváltási rendelkezések; 

g) átváltási rendelkezések. 

4.4.5 

4.6. Új kibocsátások esetén nyilatkozat azon határozatokról, 

felhatalmazásokról és jóváhagyásokról, amelyek alapján az 

értékpapírokat előállították és/vagy kibocsátották, illetve a 

jövőben előállítják és/vagy kibocsátják. 

4.4.6 

4.7. Új kibocsátások esetén, az értékpapírok kibocsátásának 

várható időpontja. 

4.4.7 

4.8. Az értékpapírok átruházhatóságára vonatkozó korlátozások 

ismertetése. 

4.4.5.7 

4.9. Nyilatkozat olyan felvásárlásra vonatkozó nemzeti 

szabályozás meglétéről – ha van ilyen –, amely a kibocsátóra 

alkalmazandó és meghiúsíthat ilyen esetleges 

felvásárlásokat. 

A részvényesek jogainak és kötelezettségeinek rövid 

bemutatása az értékpapírokkal kapcsolatos kötelező vételi 

ajánlat és/vagy kiszorítási vagy kényszereladási 

rendelkezések esetén. 

4.4.8 

4.10. Az előző pénzügyi évben és a folyó pénzügyi évben harmadik 

felek által a kibocsátó saját tőkéjére vonatkozóan tett 

nyilvános vételi ajánlat. Közölni kell az ajánlatbeli vételárat 

4.4.9 
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vagy átváltási feltételeket, valamint az eljárás 

végeredményét is. 

4.11. Arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy a befektető tagállama 

és a kibocsátó bejegyzése szerinti ország adójogszabályai 

befolyással lehetnek az értékpapírokból származó 

jövedelemre. 

Az értékpapírok adóügyi kezelésére vonatkozó információk, 

amennyiben a javasolt befektetés az adott befektetéstípusra 

alkalmazandó külön adózási szabályok alá tartozik. 

4.4.10 

4.12. Adott esetben a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (1) szerinti szanálás esetén a befektetésekre 

gyakorolt lehetséges hatás. 

4.4.11 

4.13. Amennyiben nem azonos a kibocsátóval, az értékpapírok 

ajánlattevőjének, és/vagy a szabályozott piacra történő 

bevezetést kérő személynek a megnevezése és 

elérhetőségei, ideértve a jogalany-azonosítóját („LEI”), 

amennyiben az ajánlattevő jogi személy. 

4.4.12 

5. AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS 

AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI 

 

5.1. Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az 

ajánlattételhez szükséges intézkedések. 

4.5 

5.1.1. Az ajánlattétel feltételei. 4.5 

5.1.2. A kibocsátás/ajánlattétel teljes mennyisége, 

megkülönböztetve az eladásra kínált és a jegyzésre kínált 

értékpapírokat; ha a mennyiséget nem rögzítették, a 

felajánlott értékpapírok maximális mennyisége (ha 

rendelkezésre áll), valamint a végleges ajánlati mennyiség 

nyilvános bejelentésére vonatkozó feltételek és időtartam 

ismertetése. 

Amennyiben nem adható meg az értékpapírok maximális 

mennyisége a tájékoztatóban, a tájékoztató kijelenti, hogy az 

értékpapír-vásárlás vagy -jegyzés elfogadása a nyilvánosan 

felajánlott értékpapírok mennyiségének benyújtása után 

legalább két munkanapig visszavonható. 

4.5 

5.1.3. Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő, beleértve a 

lehetséges módosításokat is, és a jegyzési eljárás 

ismertetése. 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.4. Tájékoztatás arról, hogy az ajánlattétel mikor és milyen 

körülmények között vonható vissza vagy függeszthető fel, 

Nem 

értelmezhető. 
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illetve visszavonható-e a kereskedés megkezdését követően 

is. 

5.1.5. A jegyezhető mennyiség csökkentésének lehetőségével és az 

értékpapírt jegyzők által befizetett többlet visszafizetésének 

módjával kapcsolatos tájékoztatás. 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.6. A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb mennyisége 

(az értékpapírok darabszámában vagy az összesített 

befektetendő összegben meghatározva). 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.7. Annak az időtartamnak a megjelölése, amelyen belül a 

jegyzés visszavonható, feltéve, hogy a befektetőknek 

jogukban áll visszavonni a jegyzést. 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.8. Az értékpapírok kifizetésének és szállításának módja és 

határideje. 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.9. Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára 

alkalmazott módszer teljeskörű bemutatása, a 

nyilvánosságra hozatal időpontja. 

Nem 

értelmezhető. 

5.1.10. Az elővételi jogok gyakorlásával, a jegyzési jog 

átruházhatóságával és a nem gyakorolt jegyzési jogok 

kezelésével kapcsolatos eljárás. 

Nem 

értelmezhető. 

5.2. Forgalmazási terv és allokáció. Nem 

értelmezhető. 

5.2.1. Azon lehetséges befektetők különböző kategóriáinak a 

megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat. 

Amennyiben az ajánlattétel egyidejűleg kettő vagy több 

ország piacán is zajlik, és az értékpapírok egy részét az 

említett piacok közül bizonyos piacok számára tartották fenn 

vagy tartják fenn, az elkülönített részsorozattal kapcsolatos 

tájékoztatás. 

Nem 

értelmezhető. 

5.2.2. Amennyiben a kibocsátó számára ismert, tájékoztatás arról, 

hogy főrészvényesek vagy a kibocsátó igazgatási, irányító és 

felügyelő testületének tagjai szándékoznak-e értékpapírt 

jegyezni, illetve vannak-e olyan személyek, akik az 

ajánlattételben megjelölt mennyiség több mint öt százalékát 

le kívánják jegyezni. 

Nem 

értelmezhető. 

5.2.3. Közzététel az allokáció előtt: 

a) az ajánlat részsorozatokra osztása, ideértve az intézményi 

és lakossági részsorozatot, a kibocsátó alkalmazottainak 

fenntartott és bármely más részsorozatot; 

Nem 

értelmezhető. 
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b) a visszakövetelés feltételei, felső határa és az egyes 

részsorozatokra alkalmazandó legkisebb százalék; 

c) a lakossági és a kibocsátói alkalmazotti részsorozatra 

vonatkozó allokáció módja vagy módjai ezen részsorozatok 

túljegyzése esetén; 

d) az allokáció során egyes befektetői vagy rokoni 

csoportoknak (ideértve a baráti és családi programokat) 

biztosított, előre meghatározott elsőbbségi bánásmód 

bemutatása, az ajánlattételnek az elsőbbségi bánásmód 

számára fenntartott százaléka és az adott osztályba vagy 

csoportba történő bekerülés feltételei; 

e) az allokáció során a jegyzések vagy jegyzési ajánlattételek 

kezelése függ-e attól, hogy azt melyik vállalkozáson keresztül 

vagy által tették; 

f) a tervezett egyedi allokáció legkisebb összege a lakossági 

részsorozaton belül, ha van ilyen; 

g) az ajánlattétel lezárásának feltételei, valamint a legkorábbi 

lehetséges lezárás időpontja; 

h) elfogadható-e többszörös jegyzés, ha nem, miként fogják 

kezelni a többszörös jegyzéseket. 

5.2.4. Az értékpapírt jegyzőknek a részükre allokált mennyiségről 

történő értesítésének módja, és tájékoztatás arról, hogy az 

értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés. 

Nem 

értelmezhető. 

5.3. Árazás Nem 

értelmezhető. 

5.3.1. Az értékpapírok várható ajánlati árával és az értékpapírt 

jegyzőre vagy vásárlóra terhelt költségek és adók összegével 

kapcsolatos tájékoztatás. 

Amennyiben nem ismert az ár, az (EU) 2017/1129 rendelet 

17. cikkével összhangban a következők valamelyikét kell 

megadni: 

a) a maximális ár, amennyiben rendelkezésre áll; 

b) az értékelési módszerek és kritériumok és/vagy azok a 

feltételek, amelyekkel összhangban a végleges ajánlati árat 

meghatározták vagy meghatározzák, valamint az alkalmazott 

értékelési módszerek magyarázata. 

Amennyiben sem az a), sem a b) pontban szereplő információ 

nem adható meg az értékpapírjegyzékben, az 

értékpapírjegyzék kijelenti, hogy az értékpapír-vásárlás vagy 

-jegyzés elfogadása a nyilvánosságnak felajánlott 

Nem 

értelmezhető. 
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értékpapírok végleges ajánlati árának benyújtása után 

legfeljebb két munkanapig visszavonható. 

5.3.2. Az ajánlati ár nyilvánosságra hozatala. Nem 

értelmezhető. 

5.3.3. Amennyiben a kibocsátó részvényesei elővásárlási joggal 

rendelkeznek, és ezt a jogukat korlátozzák vagy visszavonják, 

meg kell adni a kibocsátási ár alapját – ha a kibocsátott 

értékpapírokat készpénzért lehet megvásárolni –, valamint a 

korlátozás vagy visszavonás okait és kedvezményezettjeit. 

Nem 

értelmezhető. 

5.3.4. Amennyiben jelentős aránytalanság áll vagy állhatna fenn a 

nyilvános ajánlati ár és az ügyvezető, igazgatósági vagy a 

felügyelő testület tagjai vagy a vezető tisztségviselők, 

valamint a kapcsolódó személyek által az előző év során 

vásárolt vagy általuk vételi jogaik alapján megvásárolható 

értékpapírokért ténylegesen, készpénzben kifizetett költség 

között, összehasonlító áttekintést kell mellékelni a nyilvános 

ajánlattételben kért árról és az említett személyek által 

készpénzben ténylegesen fizetett árról. 

Nem 

értelmezhető. 

5.4. Elhelyezés és jegyzési garanciavállalás Nem 

értelmezhető. 

5.4.1. Az ajánlattétel egészéért és az egyes részekért felelős 

kapcsolattartók, továbbá – amennyiben a kibocsátó vagy 

ajánlattevő számára ismertek – a forgalmazók neve és címe 

azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik. 

Nem 

értelmezhető. 

5.4.2. A kifizetési ügynökök és letétkezelők neve és címe minden 

egyes országban. 

Nem 

értelmezhető. 

5.4.3. A kibocsátás átvételére kötelezettséget vállaló szervezetek 

neve és címe, valamint azoknak a szervezeteknek a neve és 

címe, amelyek készek a kibocsátást kötelezettségvállalás 

nélkül, illetve megállapodás alapján „a legjobb tudásuk 

szerint” elhelyezni. A megállapodások lényegi elemei, 

ideértve a kvótákat is. 

Amennyiben nem a teljes kibocsátásra vállaltak jegyzési 

garanciát, a fennmaradó hányadra vonatkozó nyilatkozat. A 

jegyzési garanciavállalási és az elhelyezési jutalék teljes 

összegére vonatkozó tájékoztatás. 

Nem 

értelmezhető. 

5.4.4. A jegyzési garanciavállalásra vonatkozó szerződés 

megkötésének időpontja. 

Nem 

értelmezhető. 

6. A PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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6.1. Tájékoztatás arról, hogy a kínált értékpapírok tekintetében 

nyújtottak vagy nyújtanak-e be kérelmet piacra történő 

bevezetésre, és szabályozott piacon, harmadik országbeli 

piacon, kkv-tőkefinanszírozási piacon vagy multilaterális 

kereskedési rendszerben kívánják-e forgalmazni; ennek során 

meg kell nevezni a szóban forgó piacokat. E körülményt olyan 

formában kell meghatározni, hogy az ne keltse azt a 

benyomást, hogy a piacra történő bevezetést feltétlenül jóvá 

fogják hagyni. Amennyiben ismert, az értékpapírok piacra 

történő bevezetésének legkorábbi időpontja. 

4.6.1 

6.2. Minden olyan szabályozott piac, harmadik országbeli piac, 

kkv-tőkefinanszírozási piac vagy multilaterális kereskedési 

rendszer, amelyen – a kibocsátó ismeretei szerint – a 

felajánlandó vagy bevezetendő értékpapírokkal azonos 

osztályú értékpapírokkal már kereskednek. 

Nem 

értelmezhető. 

6.3. Amennyiben az értékpapírok szabályozott piacra történő 

bevezetése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy 

majdnem egyidejűleg azonos osztályú értékpapírokat 

jegyeznek vagy helyeznek el zárt körben, vagy más osztályú 

értékpapírokat állítanak elő nyilvános vagy zártkörű 

elhelyezés céljából, részletezni kell e műveletek jellegét, 

valamint az érintett értékpapírok számát, jellemzőit és árát. 

Nem 

értelmezhető. 

6.4. Szabályozott piacra történő bevezetés esetén azon 

szervezetek adatai, amelyek határozott kötelezettséget 

vállaltak arra, hogy közvetítőként működnek közre a 

másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi és 

ajánlati árak révén biztosítják a likviditást, továbbá a 

kötelezettségvállalásaik főbb feltételeinek bemutatása. 

4.6.2 

6.5. Minden stabilizációra vonatkozó információ a 6.5.1–6.6. 

ponttal összhangban olyan szabályozott piacra, harmadik 

országbeli piacra, kkv-tőkefinanszírozási piacra vagy 

multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetés 

esetében, amelynél a kibocsátó vagy az eladni kívánó 

részvényes túljegyzési opciót biztosított, illetve az 

ajánlattétel keretén belül árstabilizáló intézkedések 

megtétele egyébként javasolt, a következőket kell figyelembe 

venni: 

4.6.3 

6.5.1. Az a tény, hogy stabilizációs intézkedések bevezethetők, de 

azok nem tekinthetők biztosnak, és bármikor 

megszüntethetők; 

Nem 

értelmezhető. 

6.5.1.1. Annak ténye, hogy a stabilizációs ügyletek célja az 

értékpapírok piaci árfolyamának védelme a stabilizációs 

időszak alatt; 

Nem 

értelmezhető. 
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6.5.2. Azon időszak kezdete és vége, amely alatt stabilizációra 

kerülhet sor; 

Nem 

értelmezhető. 

6.5.3. A stabilizációs intézkedésekért felelős személy kiléte minden 

egyes joghatóság tekintetében, kivéve, ha a közzététel 

időpontjában nem ismertek; 

Nem 

értelmezhető. 

6.5.4. Az a tény, hogy a stabilizációs ügyletek következtében az 

egyébként várhatónál magasabbak lehetnek a piaci árak; 

Nem 

értelmezhető. 

6.5.5. Az esetleges stabilizáció helyszíne, adott esetben a 

kereskedési helyszín(ek) megnevezésével. 

Nem 

értelmezhető. 

6.6. Túljegyzés és meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok 

eredeti árfolyamon történő vásárlási opciója („greenshoe”): 

Szabályozott piacra, kkv-tőkefinanszírozási piacra vagy 

multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetés 

esetén: 

a) a túljegyzés lehetőségének és/vagy greenshoe opciónak a 

megléte és mértéke; 

b) a túljegyzés lehetőségének és/vagy greenshoe opciónak a 

fennállási időtartama; 

c) a túljegyzés lehetőségének és a greenshoe opciónak az 

alkalmazási feltételei. 

4.6.4 

7. ELADÓ ÉRTÉKPAPÍROKKAL RENDELKEZŐK  

7.1. Az értékpapírt eladásra kínáló személy vagy szervezet neve 

és üzleti elérhetősége, bármely beosztás vagy más jelentős 

kapcsolat, amely az eladót az elmúlt három évben a 

kibocsátóhoz, annak jogelődjéhez vagy kapcsolt 

vállalkozásaihoz fűzte. 

4.7 

7.2. Az egyes eladni kívánó értékpapír-tulajdonosok által ajánlott 

értékpapírok száma és osztálya. 

Nem 

értelmezhető. 

7.3. Amennyiben egy fő részvényes értékesíti az értékpapírokat, 

részesedésének nagysága a kibocsátás előtt és közvetlenül 

azután. 

Nem 

értelmezhető. 

7.4. Lekötési megállapodások esetén a következő adatokat kell 

megadni: 

a) az érintett felek; 

b) a megállapodás tartalma és kivételek; 

c) a lekötési időszak. 

Nem 

értelmezhető. 

8. A KIBOCSÁTÁS/AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE  



 

143 
 

8.1. A kibocsátás/ajánlattétel teljes nettó bevétele és a becsült 

összes költség. 

4.8 

9. FELHÍGULÁS  

9.1. A következők összehasonlítása: 

a) a meglévő részvényesek alaptőkében és a szavazati 

jogokban való részesedése a nyilvános ajánlattétel 

következtében történt tőkeemelés előtt és után azzal a 

feltételezéssel, hogy a meglévő részvényesek nem jegyeznek 

új részvényeket; 

b) az egy részvényre jutó nettó eszközérték a nyilvános 

ajánlattételt (eladási ajánlat és/vagy tőkeemelés) megelőző 

utolsó mérlegforduló dátumán és az egy részvényre jutó 

ajánlati ár az adott nyilvános ajánlaton belül. 

4.9 

9.2. Amennyiben a meglévő részvényesek részesedése felhígul 

függetlenül attól, hogy jegyzik-e jogosultságukat, mert a 

vonatkozó részvénykibocsátás egy részét csak 

meghatározott befektetők számára tartják fenn (például 

intézményi kihelyezés a részvényeseknek szóló ajánlattétellel 

párosítva), jelezni kell a meglévő részvényesek által 

tapasztalható felhígulást abban az esetben is, ha élnek 

jogosultságukkal (a 9.1. pontban szereplő helyzeten felül, 

amikor is nem élnek azzal). 

Nem 

értelmezhető. 

 

10. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

10.1 Amennyiben az értékpapírjegyzékben a kibocsátással 

összefüggésben tanácsadókat is feltüntetnek, nyilatkozat 

arról, hogy a tanácsadók milyen minőségben működtek közre. 

4.10 

10.2. Az értékpapírjegyzékben szereplő egyéb információk, 

amelyek könyvvizsgálatát vagy felülvizsgálatát jogszabály 

szerint engedélyezett könyvvizsgálók elvégezték, és erről 

jelentést készítettek. A jelentés másolata vagy – az illetékes 

hatóság engedélyével – a jelentés összefoglalója. 

4.10 
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7 MELLÉKLETEK 
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(Egységes szerkezetben) 
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ALAPSZABÁLY 

 
 

Az Nerium Park Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes 

szerkezetben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján azzal, hogy az alapszabály, a 

Ptk. 3:211.§ (3) bekezdésére figyelemmel, a társaság részvényeinek a tőzsdére történő 

bevezetésével válik hatályossá.  

  

I. A Társaság neve, rövidített neve 

  

1. A Társaság cégneve:   SunDell Estate 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A Társaság rövidített cégneve:  SunDell Estate Nyrt. 

    

II. A Társaság székhelye 

  

1. A Társaság székhelye:   1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

 

2. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

 

III. A Társaság időtartama 

  

1. A Társaság határozatlan időre alakult.  

  

2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.  

  

IV. A Társaság tevékenysége 

(TEÁOR’08) 

  

1. Főtevékenység: 

 

  68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 

2. Egyéb tevékenységi körök: 

 

  41.10  Épületépítési projekt szervezése 

 68.20 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 68.32 Ingatlankezelés  

 81.10 Építményüzemeltetés  

 64.20 Vagyonkezelés 

 

V. A Társaság alaptőkéje 

  

1. A Társaság alaptőkéje: 100.000.000.- Ft, azaz Százmillió forint.  

 

2. A Társaság alaptőkéje 1.000.000 db, egyenként 100.- Ft névértékű névre szóló 

törzsrészvényből áll. 
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3. A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a társaság rendelkezésére bocsátották.  

 

A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A 

felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatóság 

meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti, továbbá a 

tőkeemelés módját és a forgalomba hozatali módot. A Közgyűlés felhatalmazása az 

alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, 

egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.     

  

4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság 

részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos 

részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, a részvények 

átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.  

  

5. Az Igazgatóság köteles az alapszabály XV. fejezetben meghatározott módon 

tájékoztatni a részvényeseket, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog 

gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és módjáról.  

  

6. A jogosultak az elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon és 

határidőben nyilatkozattétellel gyakorolhatják.   

  

7. Elsőbbségi joggal az a részvényes jogosult élni, aki az Igazgatóság illetőleg a 

Közgyűlés által meghatározott elsőbbségi fordulónapra a részvénykönyvi bejegyzés 

alapján a Társaság részvényese.       

  

8. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog 

gyakorlását korlátozhatja, kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot az alaptőke 

felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó 

felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, 

kizárására. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a 

jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.  

  

9. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő megemelése esetén a 

részvények átvételére olyan személy is kijelölhető a Közgyűlés, illetőleg a Közgyűlés 

felhatalmazása alapján az Igazgatóság által, aki a részvények átvételére és a 

részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot nem tett. Ebben az esetben az ellenszolgáltatás befizetésére való 

kötelezettségvállaló nyilatkozatokat a kijelölés után tehetik meg a potenciális 

részvényesek.  

  

VI. A Társaság részvényei, részvénykönyv 

 

1. Az alaptőke 1.000.000 db, egyenként 100,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, 

törzsrészvényből áll.    

  
A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a tőkepiacról szóló törvény (Tpt.), 

valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a 

részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a 

részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti 

tulajdonjogot nem érinti. A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a 
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részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra 

vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvényes részvénykönyvi 

bejegyzését kérelmére törölni kell. 
 

2. A Társaság Igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok 

szerinti megbízottja - a részvényesről részvénykönyvet vezet. Ha az Igazgatóság a 

részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyi 

adatait a Cégközlönyben és a Társaság honlapján is közzé kell tenni. A részvénykönyv 

vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös 

tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét 

(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát 

(tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság 

alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyvből törölt adatoknak 

megállapíthatónak kell maradniuk. 

3. Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe 

történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két 

munkanapon belül nyújtja be. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége nem áll 

fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten 

rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-

számlavezetőt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság a kérelem, az 

értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. 

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának 

következményeiért. 
 

4. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális 

részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől. 
 

5. A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy 

képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy 

képviselője lehet. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági 

tag és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak 

Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. 

A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes 

javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell 

jegyezni. A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.  A 

Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog 

gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső 

osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell 

számításba venni.  

 

6. A nyilvánosan működő részvénytársaságnál a Társaság kezdeményezésére történő 

tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben 

szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és 

ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a 

részvénykönyvbe bejegyzi.  

 

4. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy 

ezen működés ideje alatt a teljes jegyzett tőke össznévértékéhez viszonyítottan 
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a) legalább 25%-ot tesz ki azon részvények mértéke – a szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjában – 

amelyek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett 

tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják, amennyiben – a 

dolgozói vagy elsőbbségi részvények kivételével – kizárólag szabályozott 

piacra bevezetett részvénnyel rendelkezik; vagy 

b) legalább 25%-ot tesz ki azon részvénysorozat mértéke (közkézhányad), 

amelynek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes 

jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják (a továbbiakban: 

közkézhányad-részesedési korlát), azzal, hogy amennyiben bármely részvényes 

a közkézhányad-részesedési korlátot meghaladó tulajdoni hányadot szerez, úgy 

ebben az esetben a VII.6. pont szerinti eljárást kell alkalmazni, és ezen 

részvényes a részvénysorozattal gyakorolható szavazati jogok legfeljebb 5%-át 

gyakorolhatja. 

 

VII. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek 

  

1. A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a névérték vagy kibocsátási érték 

szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni. A részvényes a jogai gyakorlására a 

részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.  

  

2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az 

osztalékhoz, osztalékelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog.  

 

3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az alapszabály VIII.4. pontjában 

foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi 

előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt 

tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.  

  

4. A részvényest megilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, 

valamint a részvény átruházásának joga is.  

A részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség. Az 1% (egy 

százalék) mértékű befolyásszerzést elérő részvényes a befolyásszerzés tényét köteles 

az Igazgatóságnak 2 (kettő) naptári napon belül bejelenteni.  

 

5. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, 

részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös 

képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként 

mekkora mértékű befolyással rendelkezik a Társaságban. Amennyiben a részvényes a 

felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre 

kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.    

 

6. A VI.4. pont b) alpontjában foglalt közkézhányad-részesedési korlát teljesülése 

érdekében a szabályozott ingatlanbefektetési Társaság részvényese a Tpt. 61. §-ában 

foglalt számítási szabályokat értelemszerűen alkalmazva köteles az általa, 

hozzátartozója, illetve az olyan jogi személy, amelyben a részvényes a Tpt. 5. § 84. 

pontja szerinti közvetett befolyással rendelkezik, által tulajdonolt részvények 

darabszámáról a szabályozott ingatlanbefektetési társaság ügyvezetése részére naptári 

negyedévenként nyilatkozni. Amennyiben a részvényes nem teljesíti e kötelezettségét, 
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vagy a nyilatkozatából az derül ki, hogy a részvényes átlépte a közkézhányad-

részesedési korlátot, úgy a szabályozott ingatlanbefektetési Társaság ügyvezetése a 

tudomásra jutástól számított harminc napon belül köteles felszólítani az érintett 

részvényest a közkézhányad-részesedési korlát betartásához szükséges részvények 

eladására, aki ennek a felszólítás kézhezvételét követő legkésőbb három hónapon belül 

köteles eleget tenni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a szabályozott 

ingatlanbefektetési Társaság jogosult a részvényes nevében és javára eladási 

megbízást adni a közkézhányad-részesedési korláton felüli részvények eladására. A 

részvények értékesítéséből származó bevétel a részvényest illeti, az értékesítéshez 

kapcsolódó közvetlen költségek a részvényest terhelik. 

 

7. A VI.4. pont a) alpontjában foglalt közkézhányad-részesedési korlát alkalmazásában a 

részvényesek közvetett részesedésének mértékét a Ptk. 8:2. § (4) és (5) bekezdésének 

megfelelő alkalmazásával kell kiszámítani. 

 

VIII. A Közgyűlés 

  

1. A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből 

áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz, amit a törvény, vagy 

felhatalmazása alapján az alapszabály a hatáskörébe utal.  

 

A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak: 

i. az alapszabály megállapítása és módosítása; 

ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,  

iii. döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, 

részvényeinek más piacra való átvezetéséről; 

iv. a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének 

elhatározása;  

v. döntés az alaptőke leszállításáról; 

vi. döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi 

megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról; 

vii. döntés az alaptőke felemeléséről, az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó 

felhatalmazásáról; 

viii. az Igazgatóság tagjának és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk 

megállapítása; 

ix. a Felügyelőbizottság tagjának, az Auditbizottság tagjainak a megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

x. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása; 

xi. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

xii. a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás; 

xiii. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról; 

xiv. döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves 

beszámoló elfogadásáról,  

xv. döntés az adózott eredmény felhasználásáról; 

xvi. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság saját részvény 

megszerzésére való felhatalmazásáról 18 (tizennyolc) hónapos időtartamig; 

xvii. döntés átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá 

az Igazgatóság felhatalmazásáról átváltoztatható kötvény kibocsátására; 
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xviii. döntés az Igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó 

könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről; 

xix. döntés az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról; 

xx. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

A közgyűlés a fenti i.-vi. pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt 

szavazatok háromnegyedes többségével dönt. Egyebekben a közgyűlés határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

A vii. és xix. pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénysorozatok 

részvényeseinek hozzájárulása szükséges. 
 

Az xiii. pont szerinti elfogadott jelentést a Társaság a honlapján közzéteszi. 

 

 

2. A Közgyűlés összehívása:  

  

a) A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 30 nappal az 

alapszabály XV. fejezetében foglaltak szerint az Igazgatóság hívja össze.   

b) A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a 

Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az 

Igazgatóság a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - 

köteles megadni.   

c) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés szükség 

esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az 

Igazgatóság köteles összehívni.   

d) A Közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést 

felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a 

Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására 

vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.  

e) Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 

részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend 

részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a 

napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos 

határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől 

számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a 

kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről 

a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben 

megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.  

f) A Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) 

nappal nyilvánosságra hozza: 

• az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati 

jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes 

részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket; 

• a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra 

vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati 

javaslatokat; 

• a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó 
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nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a 

részvényeseknek. 

g) Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési 

anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben 

elektronikus úton is meg kell küldeni. 

h) Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára 

véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy 

jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a 

közgyűlési döntések meghozatalát. 
 

i) A meghívó tartalmazza: 

• a társaság nevét és székhelyét,  

• a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,  

• a Közgyűlés napirendjét,  

• a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, 

• a Közgyűlés megtartásának módját,  

• a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,  

• a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok 

eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét, 

• a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét 

és idejét. 

j) Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos 

részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi 

eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés 

összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) 

nappal megelőzően kell összehívni. 

 

3. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt Közgyűlés  

  

a) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint 10%-át képviselő részvényes jelen van.   

b) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog 

mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz 

nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.  

  

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:  

  

a) A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a 

részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző 

második munkanapon 16.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv 

tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság az értékpapírszámla-vezető által 

kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság 

részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is, 

amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt igazolható módon a 

Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak 

eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a 

Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A 
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tulajdonosi igazolás Társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási 

kötelezettség a részvényest terheli.          

b) A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére 

a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság 

cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető 

cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét 

(székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés 

napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően 

tulajdonolt valós részvény darabszámát kell tartalmaznia.   

c) A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést 

megelőző ötödik munkanap.        

d) A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az 

értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás 

egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött 

tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv 

Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás 

benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes 

tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás 

következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a Társaság részére 

eljuttatni a VIII.4. pontban a) alpontjában meghatározott módon és határidőben.   

e) A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának 

következményeiért.   

f) A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a 

részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv 

lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját 

megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt 

a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető 

jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját 

megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. 

g) Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja 

útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti 

jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar 

vagy angol nyelven.  

h) A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján 

gyakorolhatja.  

i) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 

kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második napig 

16. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból 

nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt, 

szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.  

j) A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.  

k) Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi 

meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) 

haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a 

tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az 

előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a 

tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.    

  

5. A Közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:  
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a) A Társaság a Közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a 

Közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a 

Közgyűlésen történtekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt 

tartalommal és módon.    

b) A részvényesek regisztrálása a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával 

kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, 

lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását 

követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint 

őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.  

c) A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a 

feladattal megbízott személy elnököl. 

d) Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft 

névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.   

e) A Közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza 

meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg 

a Társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb 

szavazati arányt tesz kötelezővé.    

f) A Közgyűlés elnöke: 

• megnyitja a Közgyűlést; 

• megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét; 

• ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti 

jogosultságát; 

• megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok 

számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja; 

• javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a 

szavazatszámláló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes 

személyére; 

• a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, 

ismerteti a határozati javaslatokat; 

• elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés 

határozatát; 

• szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve 

berekeszti; 

• gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről. 

 

g) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  A jegyzőkönyv tartalmazza: 

• a Társaság nevét és székhelyét; 

• a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét; 

• a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a 

szavazatszámlálónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 

• a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott 

indítványokat; 

• a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az 

érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, 

ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát. 
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A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a 

hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.  
 

h) Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés 

befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak 

benyújtani. 

i) Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a 

jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, 

melyet az Igazgatóság köteles kiadni. 

j) A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban 

meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi. 

 

   

IX. Az Igazgatóság 

  

1. A Társaság ügyvezető szerve a 3 (három) tagból álló Igazgatóság, amely jogait és 

feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint. Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés 

meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik 

a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat- és 

hatáskörét a Ptk. szabályozza. 

2. Az Igazgatóság feladata különösen, de nem kizárólag:  

 

a) az ügyvezetés ellátása; 

b) a Társaság részvénykönyvének vezetése; 

c) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére 

cégjegyzési jogosultság adása; 

d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és a Társaság 

munkaszervezetének kialakítása; 

e) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése; 

f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;  

g) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, 

javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, 

az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai 

koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;  

h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat 

előterjesztése; 

i) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde 

szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves 

rendes Közgyűlés elé; 

j) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a 

Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése; 

k) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése; 

l) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a 

Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében 

vagy átalakulás során; 

m) jogosult a Társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi 

körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására; 
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n) a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult a döntések 

előkészítése érdekében bizottságok, tanácsadó illetőleg egyéb testületek 

működésének engedélyezésére 

o) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy 

az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe. 

  

3. Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű 

értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést értesíteni 

és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy 

 

a) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy 

b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális 

összege alá csökkent, vagy 

c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy 

d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi. 

 

4. Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei 

által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az 

Alapszabályba ütközik. 

 

5. Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített 

ügyrend tartalmazza. 

 

6. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan 

időtartamra. Az Igazgatóság tagjai feladatukat megbízási- vagy munkajogviszony 

keretében is elláthatják.   

  

7. A Társaság Igazgatósága tagjai közül elnököt választ.   

  

8. Az Igazgatóság tagjai megválasztás elfogadásával kijelentik, hogy személyükben 

jogszabályban, különösen a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi 

körülmény nem áll fenn, így nem állnak eltiltás hatálya alatt sem.   

 

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy 

szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje 

alatt az Igazgatóság tagjává az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú 

végzettséggel és legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, és büntetlen 

előéletű.  

 

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető 

tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési 

vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, 

viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető 

tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe. 

 

Az Igazgatóság tagjai szerezhetnek részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet 

főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehetnek vezető 

tisztségviselők a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági 

társaságban, illetve szövetkezetben.  
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A Társaságnál lehet az Igazgatóság tagja az a személy is, aki vezető tisztségviselő 

hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, 

ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, 

továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben az őt korábban 

vezető állású személyként alkalmazó szabályozott ingatlanbefektetési társaság nem 

rendelkezik részesedéssel. 

 

 

9. A Társaság Igazgatóságának tagjai e tisztségből származó feladatukat a Közgyűlés 

által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.   

  

10. A Társaság legfőbb szerve évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző 

üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők 

részére megadható felmentvény tárgyában.  

 

11. Az Igazgatóság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá 

válásától határozatlan időtartamig: 

 

Név Piukovics András 

Lakóhely 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2. 

Születési idő 1989. 08. 22. 

Anyja neve a.n.: Bobok Beatrix 

Név dr. Vikor Áron Dávid 

Lakóhely 2000 Szentendre, Füves u. 6 

Születési idő 1979. 01. 19. 

Anyja neve Bajmóci Zsuzsanna 

Név Nagy Attila 

Lakóhely 1112 Budapest, Rózsatő u. 9. fszt. 4. 

Születési idő 1983. 03. 28. 

Anyja neve Gergely Katalin 

 

 

   

X. A Társaság képviselete, a cégjegyzés módja 

  

Az Igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga a többi Igazgatósági taggal 

együttes.   

  

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott 

vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az Igazgatóság tagja nevét a cégaláírási 

nyilatkozatnak megfelelően írja.  

  

XI. A Felügyelő Bizottság 

  

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság 

ügyvezetését. E körben az Igazgatóság tagjaitól felvilágosítást kérhet, a Társaság 

könyveit, iratait megvizsgálhatja.   
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2. A Felügyelő Bizottság 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ 

elnököt.  

 

3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a Ptk. 

rendelkezései megfelelően irányadóak.   

  

4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra 

szólhat, tevékenységükért a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban 

részesülnek.  

 

5. A Felügyelő Bizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá 

válásától határozatlan időtartamig: 

 

Név Latkóczy Laura Hedvig 

Lakóhely 1062 Budapest, Aradi u. 63. I/4. 

Születési idő 1973. 11. 13. 

Anyja neve Pataki Rózsa Ibolya 

Név Uzsoki András 

Lakóhely 2081 Piliscsaba, Hegyelja u. 11-13. 

Születési idő 1960. 01. 26. 

Anyja neve Szőnyi Zsuzsanna 

Név Megyesné Knipper Krisztina 

Lakóhely 1204 Budapest, Török Flóris u. 153. 

Születési idő 1968. 02. 19. 

Anyja neve Laczi Julianna Mária 

 

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy 

szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje 

alatt a Felügyelő Bizottság tagjává az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki 

felsőfokú végzettséggel és legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, és 

büntetlen előéletű. 

 

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető 

tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési 

vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, 

viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető 

tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe. 

 

A Társaságnál lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy is, aki vezető 

tisztségviselő hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, 

ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, 

továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben az őt korábban 

vezető állású személyként alkalmazó szabályozott ingatlanbefektetési társaság nem 

rendelkezik részesedéssel. 

 

A Felügyelő Bizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként 

is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezhetnek, továbbá lehetnek 

vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos 

főtevékenységet végző más gazdasági társaságban. 
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 A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja, ha 

• a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának 

megszűnésétől számított öt évig; 

• a Társaság vagy Igazgatóság tagjai számára és javára ellenérték fejében 

szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat; 

• a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható 

szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek 

közeli hozzátartozója vagy élettársa; 

• közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető 

tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; 

• a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága 

alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó 

díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a 

Társasághoz kapcsolt vállalkozástól; 

• az Igazgatóság tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan 

jogviszonyban áll, amely alapján az igazgatósági tagnak irányítási, 

ellenőrzési joga van; 

• a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve 

alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig; 

• vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági 

társaságban, amelynek felügyelőbizottsági tagja egyben a Társaság vezető 

tisztségviselője. 

 

6. A Felügyelő Bizottság hatásköre, feladata különösen, de nem kizárólag: 

 

a) A Felügyelő Bizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság 

egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 

jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. 

 

b) Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott 

határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem 

lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság 

képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt 

felügyelőbizottsági tag képviseli.  

 

c) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő 

valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos 

álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni. 

 

d) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott 

eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 

jelentésének birtokában határozhat. 
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e) Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslathoz a Felügyelő Bizottság 

jóváhagyása szükséges. 

 

f) A Társaság által a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése 

kizárólag a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása után lehetséges. 

 

g) A Felügyelő Bizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, 

vagy külső szakértők bevonásával végzi. 

 

h) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.  

A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

XII. Az Auditbizottság 

  

1. A Társaságnál 3 (három) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjainak 

megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.  

  

2. Az Auditbizottság feladat- és hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg 

felhatalmazása alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az Auditbizottság elnökét 

tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

  

3. A társaság Auditbizottsági tagjai tevékenységükért a Közgyűlés által meghatározott 

mértékű díjazásban részesülnek.    

 

4. Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a 

Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló 

kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. 

 

5. Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti 

döntések alapján tagjai között megoszthatja. 

 

6. Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

 

7. Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. 

 

8. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság tagjai közül. Az 

Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell rendelkeznie.  Az Auditbizottság tagjainak együttesen 

rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos 

szaktudással. Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg 

maguk közül.  
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9. Az Audit Bizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá 

válásától határozatlan időtartamig: 

 
Név Latkóczy Laura Hedvig 

Lakóhely 1062 Budapest, Aradi u. 63. I/4. 

Születési idő 1973. 11. 13. 

Anyja neve Pataki Rózsa Ibolya 

Név Uzsoki András 

Lakóhely 2081 Piliscsaba, Hegyelja u. 11-13. 

Születési idő 1960. 01. 26. 

Anyja neve Szőnyi Zsuzsanna 

Név Megyesné Knipper Krisztina 

Lakóhely 1204 Budapest, Török Flóris u. 153. 

Születési idő 1968. 02. 19. 

Anyja neve Laczi Julianna Mária 

 

10. Tekintettel arra, hogy az Auditbizottság tagjait a Felügyelő Bizottság tagjaiból 

választja a Közgyűlés, a Szit. törvény vezető állású személyekre vonatkozó 

rendelkezései irányadóak és ezért az Auditbizottság tagjának csak az a személy 

nevezhető ki, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

 

a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és 

b) legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik és 

c) büntetlen előéletű és 

d) kinevezését jogszabály nem zárja ki, összeférhetetlenségi okok vele szemben 

nem állnak fel, nem áll eltiltás hatálya alatt. 

 

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető 

tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési 

vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, 

viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlan befektetési társaságnál vezető 

tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe. 

 

Az Auditbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is 

megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezhet, továbbá lehet vezető 

tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző 

más gazdasági társaságban. 

 

11. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való 

együttműködésben segíti. E körben: 

 

• figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési 

rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és 

szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg; 
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• figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói 

közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti 

minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket; 

• felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég 

függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 

egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi 

követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését. 

 

12. Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) 

nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos 

jelentést készít a Közgyűlés részére. 

 

13. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott 

eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének 

birtokában határozhat. 

 

14. Az Auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

XIII. A Könyvvizsgáló 

  

1. A Társaság választott állandó Könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a 

számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során 

mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti 

beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a 

Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.  

 

2. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy 

szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje 

alatt a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az 

érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag Könyvvizsgáló 

(könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha 

a) a Könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési 

társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, 

b) a Könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy 

annak projekttársaságával szemben fennálló lejárt követelése, 

c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minősített befolyással 

rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen 

vagy közvetett tulajdonnal. 

Az XIII.2. pont a) és b) alpontjában meghatározott korlátozást a Könyvvizsgáló Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell. 
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3 A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, 

számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság 

tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja.  

 

4 Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely 

veszélyezteti a Tárassággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt 

észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben 

kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles 

az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges 

intézkedések megtételét.  

 

5 Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, és nem 

alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely feladatának tárgyilagos és 

független ellátását veszélyeztetné. 

 

6 Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, 

melyen köteles részt venni. Távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.  

 

7 A Felügyelő Bizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, illetve 

arra a felügyelő bizottsági tagok meghívhatják, mely esetben az ülésen köteles részt 

venni.  

A könyvvizsgáló által javasolt ügyeket a Felügyelő Bizottság köteles napirendjére tűzni.  

 

8 A könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményéről a Társaságot, az állami adóhatóságot és 

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 

Nemzeti Bankot írásban haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, 

amelyek alapján 

a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék 

megadásának elutasítása válhat szükségessé; 

b) bűncselekmény elkövetésére vagy a Társaság mint szabályozott 

ingatlanbefektetési társaság belső szabályzatának súlyos megsértésére utaló 

körülményt észlel; 

c) a Szit. törvényben vagy más jogszabályokban foglalt előírások súlyos 

megsértésére utaló körülményt észlel; 

d) a Társaság kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek 

megőrzését nem látja biztosítottnak; 

e) úgy ítéli meg, hogy a Társaság tevékenysége folytán a befektetők érdekei 

veszélyben forognak; 

f) a Társaság belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságát vagy 

elégtelenségét állapítja meg; 

g) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a Társaság között, a Társaság 

fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a 

szabályozott ingatlanbefektetési társaságkénti működés szempontjából 

lényeges kérdésben. 
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9 A Társaság első könyvvizsgálója 5 éves időtartamra: 

 

PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Csévi 

u. 7. B. ép, nyilvántartási száma: 000123, C.g.: 01-09-160334) 

személyében felelős könyvvizsgáló: Pataki György Lajos (an.: Horváth 

Zsuzsanna, 2461 Tárnok, Pásztor köz 2., nyilvántartási száma: 007280)  

 

XIV. A nyereség felosztása 

 

1. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy 

szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje 

alatt az Igazgatóság előterjesztésében, az éves rendes Közgyűlésen legalább az elvárt 

osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek 

elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 

kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott 

ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt 

osztalék összegét, akkor az Igazgatóság a szabad pénzeszközök összegének legalább 

90%-át javasolja osztalékként kifizetni. Az elvárt osztalék és a szabad pénzeszköz 

fogalmát a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkor hatályos 

jogszabály határozza meg. 

 

2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési 

határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe 

bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő 

legalább 20 nap elteltével esedékes a Közgyűlés által megállapított napon.   

 

 

XV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme 

  

A Társaság hirdetményeit honlapján (sundell.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint 

az MNB által működtetett honlapon teszi közzé. A Társaság részvényesei nyomon 

követik a jelen pontban foglalt közzétételi helyeket. A Társaság hirdetménye, ideértve a 

Közgyűléssel kapcsolatos hirdetményeket is, határidőben közzétettnek minősül, 

amennyiben a fenti közzétételi helyek bármelyikén határidőben megjelenik.     

  

XVI. A Társaság megszűnése 

  

1. A Társaság megszűnhet átalakulással vagy jogutód nélkül a Ptk.-ban foglalt feltételek 

bekövetkeztével.   

  

2. A részvényes felelőssége a megszűnt Társaságot terhelő és a Társaság által ki nem 

egyenlített kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon 

részvényesre jutó része erejéig áll fenn.   

  

XVII. Egyéb rendelkezések 

  

1. A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő- és Audit Bizottságának tagjait és 

Könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő 

adataival kapcsolatban.   
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2. A részvényesek címe a részvénykönyvben feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike 

saját maga felelős azért, hogy címének jövőbeni megváltozását megfelelően közölje a 

Társasággal.  

  

3. Ha jelen alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 

minősül vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, 

hatályos és végrehajtható. Ez esetben az igazgatóság kezdeményezi az érintett 

rendelkezés jogszabályoknak megfelelő módosítását.   

  

4. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és a 

részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi előírások az irányadók.  

 

 

Kelt: Budapesten, 2019. december 16. napján 

 

 

 

          

 

A 2006. évi V. tv. (Ctv.) 51. §. (3) bek-ben foglaltaknak megfelelően, mint 

okiratszerkesztő és ellenjegyző jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 

A 2019. december 16-i közgyűlésen elhatározott, a létesítő okirat teljes szövegét érintő 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt okiratot készítette és ellenjegyezte 

Budapesten, 2020. január 6. napján: 

KASZ: 36067787 

 
  

  



7.2 F.Lloyd Kft. 2017. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 

aláírt könyvvizsgálói jelentés (A F.Lloyd Kft. könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót 

eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben megtörtént.) 



F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-287231, Adószám: 25752584-2-42)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

1 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (10:59:43)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 10:59:43) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-287231 Adószám: 25752584-2-42 KSH szám: 25752584-6820-113-01
Székhely: Magyarország, 1149 Budapest Fogarasi út 3. IV. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2016. szeptember 12.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018.04.16/1.; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Nagy Zsoltné

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 -
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Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 10:59:43) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. április 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Horváth Gábor Ferenc
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
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A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 0 0
003. I. Immateriális javak 0 0
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 1 602 364 1 690 558
031. I. Készletek 1 593 438 1 668 951
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 14 000

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
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Adószáma: 25752584-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
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Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 1 593 438 1 654 951
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 49 14 484

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 10 668

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 49 3 816
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 8 877 7 123
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 8 877 7 123
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 1 602 364 1 690 558
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 942 5 299
064. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
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Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **
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066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 0 -2 058
069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény -2 058 4 357
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 1 596 060 1 680 450
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 180 000 1 180 000
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 180 000 1 180 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 416 060 500 450
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 416 000 500 000

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek
098. 3. Vevőktől kapott előlegek

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 60 450
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 5 362 4 809
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 5 362 4 809

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 1 602 364 1 690 558

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (10:59:43)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 10:59:43) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 8 400
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 8 400
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 14 000
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 14 000
007. III. Egyéb bevételek 1 0
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 7
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 227 15 804
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 217 362
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 451 16 166
015. 10. Bérköltség 400 1 200
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 114 282
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 514 1 482
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 0
020. VII. Egyéb ráfordítások 0 168
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -1 964 4 584
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (10:59:43)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 10:59:43) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 94

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 94 0
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye -94 0
045. C. Adózás előtti eredmény -2 058 4 584
046. X. Adófizetési kötelezettség 0 227
047. D. Adózott eredmény -2 058 4 357

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

9 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (10:59:43)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 10:59:43) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Jogi körülmények: 

 

 

Név:               F.Lloyd Ingatlan Kft. 

Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 2016.09.12. 

Alapítási mód:            új alapítás 

Adószám:  25752584-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-287231 

Bejegyezve:  2016.09.14. 

Székhely:  1149 Budapest, Fogarasi út 3. 4/2. 

Tevékenységi kör: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Alapítók:  Koczka Zsolt  1.500.000 Ft          50% 

   Horváth Lajosné 1.500.000 Ft        50% 
 

 

A beszámolót aláírja Horváth Gábor Ferenc ügyvezető 

Cím: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 44. 2/12. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

Beszámolót készítette: Nagy Zsoltné 

 

A mérlegkészítés időpontja: 2018. január 31. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

Alapítás óta történt: 
 

2017.05.15 Tulajdonos változás   

Koczka Zsolt eladta 50%-os tulajdonrészét  

 

Új tulajdonos: Klausz Réka 

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 
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Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügyletek elszámolása: MNB árfolyamon                         

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: nem volt 

Árfolyam-különbözetek elszámolása: MNB árfolyamon                                                         

 

A Kft. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 

 
 

Forgóeszközök 

 

Készletek      1 668 951 eFt 

 ebből: 

  befejezetlen termelés        14 000 eFt 

  áru     1 654 951 eFt 
 

 

      

Társaság követelései  / eFt /            
                             

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 10 668 

Áfa technikai számla 0 1 016 

Előzetesen felszámított ÁFA 49 2 800 

Követelés összesen     49 14 484 

 
 

 

 

Pénzeszközök           7 123 eFt 

ebből: 

  pénztár          0 eFt 

  bankbetét         7 123 eFt 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt /      

 

 

 

 

 

 

 
 

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel 0 0 

Aktív időbeli - kamat 0 0 

Aktív időbeli - költségek 0 0 

Összesen 0 0 
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Tőke üzleti éven belüli változása /eFt/ 

 
  2016.09.12-

2016.12.31 

2017.01.01.-

2017.12.31. 

Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  942 5 299 4 357 0 

Jegyzett tőke  3 000  3 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0 0 

 Magánszemély 3 000 3 000 0 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  0 -2 058 0  2 058 

Adózott eredmény  -2 058 4 357 6 415 0 

 

 

 

Társaság kötelezettségei  / eFt / 
                     

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Hosszú lejáratú hitel 1 180 000 1 180 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 416 000 500 000 

Személyi jövedelemadó 15 15 

NYB alap 10 10 

EB alap 7 7 

Szociális hozzájárulási adó 27 22 

Szakképzési hozzájárulás 1 1 

Társasági adó 0 227 

Helyi iparűzési adó 0 168 

Kötelezettség összesen 1 596 060 1 680 450 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt /      

 
 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel                       0                                    0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata 5 320 4 792 

Passzív időbeli - költségek 42 17 

Összesen 5 362 4 809 

 

 

Bevételek megoszlása 
 
                

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele  0  8 400 

  Anyavállalat 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás  0  0 

   

  

 2016.09.12.-2016.12.31 2017.01.01-2017.12.31 

Egyéb bevételek /eFt/ 1 0 
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Anyagköltség  / eFt /  
            

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Irodaszer 7 0 

Összesen 7 0 

 

Igénybe vett szolgáltatás  / eFt /  
            

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Postaköltség 2 0 

Könyvelés 175 1 800 

Jogi tevékenység 50 4 

Tervezés 0 14 000 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 227 15 804 

 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 
                       

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Hatósági díjak 85 39 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 1 132 323 

Egyéb szolgáltatások összesen 1 217 362 

 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások  / eFt /  
            

Állománycsoport: szellem foglalkoztatottak 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Bérköltség  400 1 200 

- vezető tisztségviselő járandósága 400 1 200 

Bérjárulék 114 282 

- Szociális hozzárulási adó 108 264 

- Szakképzési hozzájárulás 6 18 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 514 1 482 

 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

 

Egyéb ráfordítások /e Ft/ 
                       

 2016.09.12.-2016.12.31. 2017.01.01.-2017.12.31. 

Iparűzési adó 0 168 

Egyéb ráfordítások összesen 0 168 
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Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

  
Eszközök összetétele 

 2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

 Összeg  % Összeg % 

Befektetett eszközök 0 0,00 0 0,00 

Forgóeszközök 1 602 364 100,00 1 690 558 100,00 

Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00 0 0,00 

Vagyoni eszközök 1 602 364 100,00 1 690 558 100,00 

 

Forgóeszközök megoszlása 

  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  0,003 % 0,86 % 

Forgóeszközök    

    

    

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0,059 % 0,31 % 

Mérlegfőösszeg    

Saját tőke    

-----------------------------  0,314 1,766 

Jegyzett tőke    

Adózott eredmény    

-----------------------------  -218,47 % 82,22% 

Saját tőke    

 

 

Befektetett eszközök fedezete 

 
  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0 % 0% 

Befektetett eszközök    

 

 
Jövedelmezőségi mutatók 
 

  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  0% 183,25% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele  0% 192,79% 

-----------------------------    

Adózott eredmény    
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Eszközmegtérülés 

 
  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -0,13 % 0,26% 

 Mérlegfőösszeg    

 

 
Tőkemegtérülés 
 

  2016.09.12-2016.12.31 2017.01.01.-2017.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -68,6% 145,23% 

 Jegyzett tőke    

 

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 

A Kft 2017.  évet 4 357 eFt nyereséggel zárta.  

 

A Társaság az általa beruházási céllal vásárolt építési telken ingatlant kíván felépíteni. 

Jövőbeni bevételeit az ingatlanok értékesítéséből kívánja elérni.  
 

 

Társasági adó levezetés e Ft 
         

 2016.09.12.-2016.12.31 2017.12.31. 

Adózás előtti eredmény -2 058 4 584 

- adóalap növelő tételek összesen 0 0  

   értékcsökkenési leírás 0 0 

- adóalap csökkentő tételek 0 0 

   értékcsökkenés leírás 0 0 

   előző évi veszteség felhasználása 0 2 058 

Társasági adó alapja -2 058 2 526 

Társasági adó 0 227 

Adózott eredmény 
-2 058 

 

4 357 

 

 

 

 

Budapest, 2018. február 20. 

 

 

         Horváth Gábor Ferenc 

ügyvezető 



Cash flow – kimutatás                                                                             eFt  

               
 2017.01.01.

-2017.12.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -85 754 

Adózás előtti eredmény 4 584 

Elszámolt amortizáció 0 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása 0 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 390 

Passzív időbeli elhatárolás változása -553 

Vevőkövetelés változása -10 668 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -79 280 

Aktív időbeli elhatárolások változása 0 

Fizetendő adó /nyereség után / -227 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 84 000 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 84 000 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása 

0 

Pénzeszközök változása -1 754 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  jogutódjának, a SunDell Estatae Zártkörúen Működő 

Részvénytársaság részvényeseinek  

 

Vélemény  

Elvégeztem a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1149 Budapest, Fogarasi út 3. IV. 

em. 2, cégjegyzékszám:01-09-287231)  („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves 

beszámoló a 2017. december  31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező 

végösszege  1 690 558  E Ft, az adózott eredmény 4  357 E Ft (nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti 

évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 

„számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 

„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A 

vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves 

beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  2017. évi üzleti jelentése minden lényeges 

vonatkozásban összhangban van a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  2017. évi éves beszámolójával 

és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további 

követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 2017. évben a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett gazdálkodó.             

A  SunDell Estatae Zártkörúen Működő Részvénytársaság,  mint  jogutódtársaság  részvényesei a  SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság  részvényeinek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő 

bevezetését határozták el. A bevezetéshez kötelezően készülő  tájékoztatóban  a jogelőd Társaság a beszámolóját 

könyvvizsgálni kell. A F.Lloyd Korlátolt Felelősségű Társaság  beszámolájának könyvvizsgálatát  a  beszámoló 

közzétételét követően, utólag végeztem el. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 

 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
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könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

            
Bácsi Ferencné 

Kamari tag könyvvizsgáló 

Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



7.3 F.Lloyd Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 

aláírt könyvvizsgálói jelentés (A F.Lloyd Kft. könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót 

eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben megtörtént.) 



F.LLOYD INGATLAN KFT

(Nyilvántartási szám: 01-09-287231, Adószám: 25752584-2-42)

2018. január 01. - 2018. október 31.

időszakra vonatkozó

Átalakulás miatti üzleti évet záró

Éves beszámoló

1 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

F.LLOYD INGATLAN KFT
Nyilvántartási szám: 01-09-287231 Adószám: 25752584-2-42 KSH szám: 25752584-6820-113-01
Székhely: Magyarország, 1149 Budapest Fogarasi út 3. IV. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2016. szeptember 12.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. október 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Átalakulás miatti üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018.12.18/1.; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Nagyné Katona Piroska
Regisztrációs száma: 182943

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 1

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. december 18.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Nagy Attila
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.LLOYD INGATLAN KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2018. január 01. - 2018. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 0 0
003. I. Immateriális javak 0 0
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 1 690 558 1 807 537
031. I. Készletek 1 668 951 1 766 191
032. 1. Anyagok

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

4 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.LLOYD INGATLAN KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-287231 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25752584-2-42

2018. január 01. - 2018. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
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Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 14 000 58 638
034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 1 654 951 1 707 553
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 14 484 19 306

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 10 668 300

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 3 816 19 006
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 7 123 22 040
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 7 123 22 040
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 79
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 79

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 1 690 558 1 807 616
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 5 299 -2 198
064. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

5 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)
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i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék -2 058 2 299
069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 4 357 -7 497
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 1 680 450 1 805 628
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 180 000 1 180 000
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 180 000 1 180 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
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vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 500 450 625 628
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 500 000 612 000

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek
098. 3. Vevőktől kapott előlegek

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 3 623

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

10 000

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 450 5
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 4 809 4 186
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 4 809 4 186

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 1 690 558 1 807 616

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 8 400 788
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 8 400 788
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 14 000 42 000
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 14 000 42 000
007. III. Egyéb bevételek 0 0
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 15 804 48 610
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 362 772
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 16 166 49 382
015. 10. Bérköltség 1 200 745
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 282 156
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 1 482 901
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 0
020. VII. Egyéb ráfordítások 168 1
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 584 -7 496
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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vonatkozó
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Tárgyévi adatok

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0
045. C. Adózás előtti eredmény 4 584 -7 496
046. X. Adófizetési kötelezettség 227 1
047. D. Adózott eredmény 4 357 -7 497

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:00:39)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. december 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:00:39) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



 
 
 
 
 
 
 
 

F.Lloyd Ingatlan Kft. 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

2018.01.01-2018.10.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: Budapest, 2018. november 19. 
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Jogi körülmények: 
 
 
Név:               F.Lloyd Ingatlan Kft. 
Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapítás időpontja: 2016.09.12. 
Alapítási mód:            új alapítás 
Adószám:  25752584-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-287231 
Bejegyezve:  2016.09.14. 
Székhely:  1149 Budapest, Fogarasi út 3. 4/2. 
Tevékenységi kör: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Alapítók:  Koczka Zsolt  1.500.000 Ft          50% 
   Horváth Lajosné 1.500.000 Ft        50% 
 
 
A beszámolót aláírja: Nagy Attila, mint F.Lloyd Ingatlan Zrt. jogutód vezérigazgatója 
Cím: 1112 Budapest, Rózsatő u. 9. 
 
Beszámoló összeállításáért felelős:  Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 
Beszámolót készítette: Nagyné Katona Piroska regisztrációs szám: 182943 
 
 
A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására. 
 
Alapítás óta történt: 
 
2017.05.15 Tulajdonos változás   

Koczka Zsolt eladta 50%-os tulajdonrészét  
 
Új tulajdonos: Klausz Réka 
 

2018.07.19 Ügyvezető és tulajdonos változás  
 Új ügyvezető: Czenthe István 
  

Klausz Réka eladta az 50%-os tulajdonrészét a FILATINA Kft.-nek 
Horváth Lajosné eladta az 50%-os tulajdonrészét a Paskál Garden Zrt-
nek 

 
2018.10.31.  Cégformaváltás 
   A Kft. jogutódja: F.Lloyd Ingatlan Zrt. 

 
 
Lényeges számviteli módszerek összegzése: 
 
Beszámolási mód:    éves beszámoló 
Beszámoló pénzneme:   magyar forint 
Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 
Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 
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Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    
értékcsökkenés különbözetén kerülnek 
elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 
Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 
elszámolásra kerülnek 

 
Külföldi pénzeszközök:  
 
Devizában kötött ügyletek elszámolása: MNB árfolyamon                         
Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: nem volt 
Árfolyam-különbözetek elszámolása: MNB árfolyamon                                                         
 
A Kft. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 
 
Forgóeszközök 
     
Készletek /eFt/ 
 
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 

Befejezetlen termelés 14 000 58 638 
Áru 1 654 951 1 707 553 
Készletek összesen 1 668 951 1 766 191 
 
      
Társaság követelései  / eFt /            
                             
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 10 668 300 
Egyéb adott előleg 0 1 000 
Áfa technikai számla 1 016 8 707 
Előzetesen felszámított ÁFA 2 800 9 075  
Társasági adó elszámolás 0 56 
Helyi iparűzési adó elszámolás 0 168 
Követelés összesen 14 484 19 306 

 
Pénzeszközök/eFt/ 
 
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 

Pénztár 0 0 
Bankbetét 7 123 22 040 
Összesen 7 123 22 040 

 
Aktív időbeli elhatárolások / eFt /      
 
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Aktív időbeli - árbevétel 0 79
Aktív időbeli - kamat 0 0
Aktív időbeli - költségek 0 0
Összesen 0 0
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Tőke üzleti éven belüli változása /eFt/ 
 

  2017.01.01.-
2017.12.31. 

2018.01.01.-
2018.10.31. 

Változás 

    Növekedés Csökkenés 
Saját tőke  5 299 -2 198 0 7 497 
Jegyzett tőke  3 000 3 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 
 Egyéb vállalkozás 0 3 000 3 000 0 
 Magánszemély 3 000 0 0 3 000 

Tőketartalék  0 0 0 0 
Eredménytartalék  -2 058 2299 4 357 0 
Adózott eredmény  4 357 -7 497 0 11 854 

 
 
 
Társaság kötelezettségei  / eFt / 
                     
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Hosszú lejáratú hitel 1 180 000 1 180 000 
Rövid lejáratú kölcsönök 500 000 612 000 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) 0 3 623 
Személyi jövedelemadó 15 2 
NYB alap 10 0 
EB alap 7 0 
Szociális hozzájárulási adó 22 3 
Szakképzési hozzájárulás 1 0 
Társasági adó 227 0 
Helyi iparűzési adó 168 0 
Alapítókkal szembeni kötelezettség 0 10 000 
Kötelezettség összesen 1 680 450 1 805 628 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások / eFt /      
 

Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Passzív időbeli – befolyt bevétel                      0                      0
Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata 4 792 3 668
Passzív időbeli - költségek 17 518
Összesen 4 809 4 186

 
 
Bevételek megoszlása/ eFt / 
                

Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Értékesítés nettó árbevétele 8 400 788 
  Anyavállalat 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás  0 0 
 
 

  
  

Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Egyéb bevételek /eFt/ 0 0 
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Saját termelésű készletek állományváltozása  / eFt /  
 
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Saját term. készletek állományvált. /eFt/ 14 000                     42 000 
 
 
Anyagköltség  / eFt /  
            
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Irodaszer 0 0 
Összesen 0 0 

 
Igénybe vett szolgáltatás  / eFt /  
            
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Könyvelés 1 800 6 500 
Könyvvizsgálat 0 100 
Jogi tevékenység 4 0 
Tervezés 14 000 42 000 
Számlázz.hu előfizetés 0 10 
Igénybe vett szolgáltatások összesen 15 804 48 610 

 
Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 
                       
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Hatósági díjak 39 392 
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 323 379 
Egyéb szolgáltatások összesen 362 772 

 
 
Személyi jellegű ráfordítások  / eFt /  
            
Állománycsoport: szellem foglalkoztatottak 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Bérköltség 1 200 745 

- vezető tisztségviselő járandósága 1 200 745 
Bérjárulék 282 156 

- Szociális hozzájárulási adó 264 145 
- Szakképzési hozzájárulás 18 11 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 482 901 

 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

 
Egyéb ráfordítások /e Ft/ 
 
                       
Megnevezés 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Iparűzési adó 168 0 
Kerekítések 0 1 
Egyéb ráfordítások összesen 168 1 
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Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 
  
Eszközök összetétele 
 
Megnevezés 

2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 

 Összeg % Összeg % 
Befektetett eszközök 0 0,00 0 0,00 
Forgóeszközök 1 690 558 100,00 1 807 537 99,99 
Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00 79 0,01 

Vagyoni eszközök 1 690 558 100,00 1 807 616 100,00 

 
Forgóeszközök megoszlása 

  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 

    
Követelés    

-----------------------------  0,86 % 1,07 % 
Forgóeszközök    

    
    
 
Tőkearányossági mutató 
  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 

Saját tőke    
-----------------------------  0,31 % -0,12 % 

Mérlegfőösszeg    
Saját tőke    

-----------------------------  1,77 -0,73 
Jegyzett tőke    

Adózott eredmény    
-----------------------------  82,22% 341,08% 

Saját tőke    

 
Befektetett eszközök fedezete 
 

  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Saját tőke    

-----------------------------  0 % 0% 
Befektetett eszközök    

 
Jövedelmezőségi mutatók 
 

  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Értékesítés nettó     

árbevétele    
-----------------------------  183,25% -10,51% 

Üzleti tevékenység    
 eredménye    

Értékesítés nettó     
árbevétele  192,79% -10,51% 

-----------------------------    
Adózott eredmény    



 7

 
 
Eszközmegtérülés 
 

  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
 Adózott eredmény    

-----------------------------  0,26% -0,40% 
 Mérlegfőösszeg    

 
 
Tőkemegtérülés 
 

  2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
 Adózott eredmény    

-----------------------------  145,23% -249,90% 
 Jegyzett tőke    

 
 
 
Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 
A Kft. 2018.01.01.-2018.10.31.-ig tartó üzleti évet 7 497 eFt veszteséggel zárta.  
 
A Társaság az általa beruházási céllal vásárolt építési telken ingatlant kíván felépíteni. 
Jövőbeni bevételeit az ingatlanok értékesítéséből kívánja elérni.  
 
A tagok a 2018.07.26/1.Kft.sz. határozatban döntöttek az átalakulásról, valamint az átalakult 
társaság részére a tőke pótlásáról. A társaság elhatározta a jegyzett tőke felemelését 
5 000 000.- Ft-ra, melyet a tagok 2 000 000.- Ft pénzbeli betét befizetésével biztosítanak, 
valamint tőketartalék címén 8 000 000.- Ft-ot bocsátanak a társaság rendelkezésére. 
 
 
Társasági adó levezetés /e Ft/ 
         
 2017.01.01.-2017.12.31. 2018.01.01.-2018.10.31. 
Adózás előtti eredmény 4 584 -7 496 
- adóalap növelő tételek összesen 0 0 
   értékcsökkenési leírás 0 0 
- adóalap csökkentő tételek 0 0 
   értékcsökkenés leírás 0 0 
   előző évi veszteség felhasználása 2 058 0 
Társasági adó alapja 2 526 16 
Társasági adó 227 1 

Adózott eredmény 
 

4 357 
 

-7 497 

 
 
 
 
Budapest, 2018. november 19. 
 
             Nagy Attila 

   vezérigazgató 



Cash flow – kimutatás        

F.Lloyd Kft                                                                           eFt

                 
 2018.01.01-2018.10.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -97 083 

Adózás előtti eredmény -7 496 

Elszámolt amortizáció 0 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása 3 624 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 9 555 

Passzív időbeli elhatárolás változása -623 

Vevőkövetelés változása 10 368 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -112 431 

Aktív időbeli elhatárolások változása -79 

Fizetendő adó /nyereség után / -1 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 112 000 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 362  000 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -250 000 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 

Pénzeszközök változása 14 917 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  jogutódjának, a SunDell Estatae Zártkörúen Működő 

Részvénytársaság részvényeseinek  

 

Vélemény  

Elvégeztem a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1149 Budapest, Fogarasi út 3. IV. 

em. 2, cégjegyzékszám:01-09-287231)  („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves 

beszámoló a 2018. október  31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege  

1 807 616  E Ft, az adózott eredmény -7 497 E Ft (veszteség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. október 31-én fennálló 

vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli 

törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 

„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A 

vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves 

beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  2018. évi üzleti jelentése minden lényeges 

vonatkozásban összhangban van a F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság  2018. évi éves beszámolójával 

és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további 

követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 2018. évben a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett gazdálkodó.             

A  SunDell Estatae Zártkörúen Működő Részvénytársaság,  mint  jogutódtársaság  részvényesei a  SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság  részvényeinek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő 

bevezetését határozták el. A bevezetéshez kötelezően készülő  tájékoztatóban  a jogelőd Társaság a beszámolóját 

könyvvizsgálni kell. A F.Lloyd Ingatlan  Korlátolt Felelősségű Társaság   Korlátolt Felelősségű Társaság  

beszámolájának könyvvizsgálatát  a  beszámoló közzétételét követően, utólag végeztem el. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 

 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
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könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

                         
Bácsi Ferencné 

Kamari tag könyvvizsgáló 

Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



7.4 F.Lloyd Zrt. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 

aláírt könyvvizsgálói jelentés  

 



F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 01-10-049978, Adószám: 26526463-2-42)

2018. november 01. - 2018. december 31.
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Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló
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Készült: 2020. február 25. (11:02:30)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási szám: 01-10-049978 Adószám: 26526463-2-42 KSH szám: 26526463-6820-114-01
Székhely: Magyarország, 1149 Budapest Fogarasi út 3. IV. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2018. július 26.

A vonatkozó időszak: 2018. november 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 3/2019. (III.18); szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Nagyné Katona Piroska
Regisztrációs száma: 182943

Könyvvizsgáló

Bácsi Ferencé
Regisztrációs száma: 002896

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 1
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. március 18.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Nagy Attila
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 0 0
003. I. Immateriális javak 0 0
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 1 807 537 1 801 748
031. I. Készletek 1 766 191 1 775 798
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 58 638 61 151
034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 1 707 553 1 714 647
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 19 306 19 066

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 300

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 19 006 19 066
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 22 040 6 884
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 22 040 6 884
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 79 237
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 79 236

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 1

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 1 807 616 1 801 985
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 7 802 -337
064. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 2 802 2 802

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 0 -8 139
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 1 795 628 1 798 518
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 180 000 780 000
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 180 000 780 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 615 628 1 018 518
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 612 000 464 000

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 400 000
098. 3. Vevőktől kapott előlegek

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és 3 623 3 214

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

6 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:02:30)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

szolgáltatásból (szállítók)
100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

151 000

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 304
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 4 186 3 804
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 4 186 3 804

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 1 807 616 1 801 985

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:02:30)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 158
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 158
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
007. III. Egyéb bevételek 0 250
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 020
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 188
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 0 2 208
015. 10. Bérköltség 500
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 105
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 0 605
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 0
020. VII. Egyéb ráfordítások 0 5 733
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0 -8 138
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:02:30)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2018. november 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0
045. C. Adózás előtti eredmény 0 -8 138
046. X. Adófizetési kötelezettség 0 1
047. D. Adózott eredmény 0 -8 139

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

9 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:02:30)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. március 18.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:02:30) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Jogi körülmények: 

 

 

Név:               F.Lloyd Ingatlan Zrt 

Cégforma:      Zártkörű Részvénytársaság  

Alapítás időpontja: 2018.11.01. 

Alapítási mód:            átalakulás 

Adószám:  26526463-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-10-049978 

Bejegyezve:  2018.09.25. 

Hatályos:                    2018.10.31. 

Székhely:  1149 Budapest, Fogarasi út 3. 4/2. 

Tevékenységi kör: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Részvényesek:  Filatina Kft  2.500.000 Ft          50% 

   Alabama Invest Zrt 2.500.000 Ft        50% 
 

 

A beszámolót aláírja: Nagy Attila, mint F.Lloyd Ingatlan Zrt. vezérigazgatója 

Cím: 1112 Budapest, Rózsatő u. 9. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős:  Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Beszámolót készítette: Nagyné Katona Piroska regisztrációs szám: 182943 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására, de külön 

döntés alapján az audit megtörtént. 

A beszámolót auditálja: Bácsi Ferencné bejegyzési szám: 002896 

1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 

Éves díja: 200.000 Ft + Áfa = bruttó 254.000 Ft 

 

Átalakulás óta történt: 
 

2018.11.05. Vezérigazgató változás   

Új vezérigazgató: Nagy Attila 

 

2018.11.05.                Könyvvizsgáló megbízása: 

                                   Bácsi Ferencné 

 

2018.12.27. Részvényes változás  

 Új részvényes, részvény átruházási szerződés alapján: 

                                    Alabama Invest Zrt  50% 

                                    Megszűnt részvényes: 

                                    Paskál Garden Zrt   50% 

 

  

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 
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Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 
 

Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügyletek elszámolása: MNB árfolyamon                         

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: nem volt 

Árfolyam-különbözetek elszámolása: MNB árfolyamon                                                         

 

 

A Kft. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 

A Társaság mérlegében a 2018.11.01. adatok a jogelődtől átvett vagyon összegét tartalmazza 

a végleges vagyonmérleggel (nyitó) egyezően. 
 

 

Forgóeszközök 

 

     

Készletek /eFt/ 
 

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Befejezetlen termelés 56 638 61 151 

Áru 1 707 553 1 714 647 

Készletek összesen 1 766 191 1 775 798 

 

 

      

Társaság követelései  / eFt /            
                             

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 300 0 

Egyéb adott előleg 1 000 0 

ÁFA technikai számla 8 707 0 

Előzetesen felszámított ÁFA 9 075 18 843  

Társasági adó elszámolás 56 55 

Helyi iparűzési adó elszámolás 168 168 

Követelés összesen 19 306 19 066 

 

 

Pénzeszközök/eFt/ 

 
Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Pénztár 0 0 

Bankbetét 22 044 6 884 

Összesen 22 040 6 884 
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Aktív időbeli elhatárolások / eFt /      

 

 
 

 

Tőke üzleti éven belüli változása /eFt/ 

 
  2018.11.01. 2018.11.01.-

2018.12.31. 

Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  7 802 -337 0 8 139 

Jegyzett tőke  5 000 5 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Egyéb vállalkozás 0 5 000 0 0 

 Magánszemély 0 0 0 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  2 802 2 802 0 0 

Adózott eredmény  0 -8 139 0 8 139 

 

 

Társaság kötelezettségei  / eFt / 
                     

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Hosszú lejáratú hitel 1 180 000 780 000 

Rövid lejáratú kölcsön jelentős tulajdoni 

rész.visz.váll.szemben 

68 000 151 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 544 000 464 000 

Rövid lejáratú hitelek 0 400 000 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

(szállító) 

3 623 3 214 

Személyi jövedelemadó 2 37 

NYB alap 0 25 

EB alap 0 22 

Szociális hozzájárulási adó 3 49 

Szakképzési hozzájárulás 0 4 

Keresetelszámolási számla 0 167 

Kötelezettség összesen 1 795 628 1 798 518 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt /      

 
Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel                      0                      0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata 3 668 3 688 

Passzív időbeli - költségek 518 116 

Összesen 4 186 3 804 

 

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel 79 236 

Aktív időbeli - kamat 0 1 

Aktív időbeli - költségek 0 0 

Összesen 79 237 
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Az eredménykimutatásban nem szerepel előző évi bázis adat a jogutódlásra tekintettel 

az adatokat nem lehet összehasonlítani. 
 

Bevételek megoszlása/ eFt / 
                

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele 0  158 

  Anyavállalat 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás  0  0 

 

 

  

  

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Egyéb bevételek /eFt/ 0 250 

 

Saját termelésű készletek állományváltozása  / eFt /  
 

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Saját term. készletek állományvált. /eFt/ 0                                                   0 

 

Anyagköltség  / eFt /  
            

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Irodaszer 0 0 

Összesen 0 0 

 

Igénybe vett szolgáltatás  / eFt /  
            

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Könyvelés 0 1 700 

Könyvvizsgálat 0 200 

Jogi tevékenység 0 100 

Bélyegző készítés 0 6 

Számlázz.hu előfizetés 0 9 

Foglalkozás e.ü.ellátás 0 5 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 0 2 020 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 
                       

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Hatósági díjak 0 114 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 0 74 

Egyéb szolgáltatások összesen 0 188 

 

Személyi jellegű ráfordítások  / eFt /  
            

Állománycsoport: szellem foglalkoztatottak 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Bérköltség 0 500 

- vezető tisztségviselő járandósága 0 500 

Bérjárulék 0 105 

- Szociális hozzájárulási adó 0 97 

- Szakképzési hozzájárulás 0 8 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 0 605 
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Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

A Zrt.-t vezérigazgató irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

 

 

Egyéb ráfordítások /e Ft/ 
                       

Megnevezés 2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Bírságok, késedelmi kamatok 0 2 

Kerekítések 0 1 

Térítés nélk.Önkormányzatnak .átadott 

telekrész 

0 5 730 

Egyéb ráfordítások összesen 0 5 733 

 
 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

  
Eszközök összetétele 
 

Megnevezés 

2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 0 0,00 0 0,00 

Forgóeszközök 1 807 537 99,99 1 801 748 99,99 

Aktív időbeli elhatárolások 79 0,01 237 0,01 

Vagyoni eszközök 1 807 616 0,00 1 801 985 100,00 

 
 

 

Forgóeszközök megoszlása 

  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  1,07 % 1,06 % 

Forgóeszközök    

    

    

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0,43 % -0,02 % 

Mérlegfőösszeg    

Saját tőke    

-----------------------------  1,56 -0,07 

Jegyzett tőke    

Adózott eredmény    

-----------------------------  0% 2 415,13% 

Saját tőke    
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Befektetett eszközök fedezete 

 

  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0 % 0% 

Befektetett eszközök    

 
 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  0% -1,94% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele  0% -1,94% 

-----------------------------    

Adózott eredmény    

    

 
 

Eszközmegtérülés 

 
  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  0% -0,45% 

 Mérlegfőösszeg    

 

 

Tőkemegtérülés 
 

  2018.11.01. 2018.11.01.-2018.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  0% -162,78% 

 Jegyzett tőke    

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 

A Zrt. 2018.11.01.-2018.12.31.-ig tartó üzleti évet 8 139 eFt veszteséggel zárta.  

 

A Társaság az általa beruházási céllal vásárolt építési telken ingatlant kíván felépíteni. 

Jövőbeni bevételeit az ingatlanok értékesítéséből kívánja elérni.  

A Társaság negatív tőkéje miatt tőkepótlás szükséges. 
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Társasági adó levezetés /e Ft/ 
         

 2018.11.01.-2018.12.31. 

Adózás előtti eredmény -8 138 

- adóalap növelő tételek összesen 5 730  

térítés nélkül átadott telekrész 5 730 

   értékcsökkenési leírás 0 

- adóalap csökkentő tételek 0 

   értékcsökkenés leírás 0 

   előző évi veszteség felhasználása 0 

Társasági adó alapja -2 407 

Elvárt adóalap megállapítás  

Összes bevétel 408 

2% adóalap 8 

Társasági adó 1 

Adózott eredmény -8 139 
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Cash flow – kimutatás                                                                             eFt  

               
 2018.11.01.

-2018.12.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -15 156 

Adózás előtti eredmény -8 138 

Elszámolt amortizáció 0 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása -409 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 3 299 

Passzív időbeli elhatárolás változása -382 

Vevőkövetelés változása 300 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -9 668 

Aktív időbeli elhatárolások változása -158 

Fizetendő adó /nyereség után / 0 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása 

0 

Pénzeszközök változása -15 156 

 

 

Budapest, 2019. február 28. 

 

 

 

             Nagy Attila 

   vezérigazgató 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  

 

Az  F.Lloyd Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

   

Vélemény   

Elvégeztem  F.Lloyd Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:01-10-049978) („Társaság”) 

2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát,  amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra 

készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege  1 801 985 E Ft, az adózott eredmény  

-8 139 E Ft (veszteség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 

valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.   

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban:  

„számviteli törvény”).   

A vélemény alapja  

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.   

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok 

Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.   

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.   

Egyéb információk:   

Az egyéb információk a  F.Lloyd Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A 

vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves 

beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.   

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.   

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.   
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Véleményem szerint az F.Lloyd Zártkörűen Működő Részvénytársaság  2018. évi üzleti jelentése minden lényeges 

vonatkozásban összhangban van az  F.Lloyd Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi éves beszámolójával 

és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további 

követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.   

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm.  

A Társaság 2018. november 1. időponttal, társaságiforma-váltással, jogutódlással alakult.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.   

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.   

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége   

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 

mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.   

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.   

  

Továbbá:  

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.  

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.  

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.   
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• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.  

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

  

Budapest, 2019. február 28.  

  

  

       
Bácsi Ferencné  

Kamari tag könyvvizsgáló  

Nyilvántartási szám: 002896  

  
  



7.5 F.Lloyd Zrt. 2019. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, 

aláírt könyvvizsgálói jelentés 



F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság

(Nyilvántartási szám: 01-10-049978, Adószám: 26526463-2-42)

2019. január 01. - 2019. október 31.

időszakra vonatkozó

Átalakulás miatti üzleti évet záró

Éves beszámoló

1 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:03:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:03:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság
Nyilvántartási szám: 01-10-049978 Adószám: 26526463-2-42 KSH szám: 26526463-6820-114-01
Székhely: Magyarország, 1149 Budapest Fogarasi út 3. IV. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2018. július 26.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. október 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Átalakulás miatti üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 4/2019. (12.16.); szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Németh-Urbán Alexandra
Regisztrációs száma: 200521

Könyvvizsgáló

Bácsi Ferencé
Regisztrációs száma: 002896

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 1
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Készült: 2020. február 25. (11:03:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:03:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. december 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Piukovics András
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:03:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 0 0
003. I. Immateriális javak 0 0
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 1 801 748 7 896 831
031. I. Készletek 1 775 798 6 775 630
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 61 151 5 067 631

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
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A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 1 714 647 1 707 999
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 19 066 80 362

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 133

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 19 066 80 229
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 6 884 1 040 839
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 6 884 1 040 839
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 237 482 950
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 236 35

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 1 482 915

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 1 801 985 8 379 781
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke -337 -85 942
064. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
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Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 2 802 -41 787
069. V. Lekötött tartalék 0 36 450
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény -8 139 -85 605
074. E. Céltartalékok 0 11 391
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék 11 391
078. F. Kötelezettségek 1 798 518 7 777 637
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 780 000 5 668 380
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 968 380
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 780 000 2 700 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 018 518 2 109 257
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 464 000 1 323 000

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
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Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 400 000
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 416 050

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 3 214 9 207

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

151 000

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 304 361 000
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 804 676 695
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 3 804 676 695

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 1 801 985 8 379 781

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 158 1 059
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 158 1 059
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 5 006 480
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 5 006 480
007. III. Egyéb bevételek 250 1
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 020 4 988 863
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 188 11 174
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 2 208 5 000 037
015. 10. Bérköltség 500 2 500
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 105 505
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 605 3 005
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 0
020. VII. Egyéb ráfordítások 5 733 20 552
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -8 138 -16 054
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Készült: 2020. február 25. (11:03:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:03:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: F.Lloyd Ingatlan Zártkörű Részványtársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-049978 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26526463-2-42

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

árfolyamveszteségek
035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 69 549

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 69 549
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 -69 549
045. C. Adózás előtti eredmény -8 138 -85 603
046. X. Adófizetési kötelezettség 1 2
047. D. Adózott eredmény -8 139 -85 605

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Jogi körülmények: 

 

 

Név:               F.Lloyd Ingatlan Zrt 

Cégforma:      Zártkörű Részvénytársaság  

Alapítás időpontja: 2018.11.01. 

Alapítás mód:             átalakulás 

Adószám:  26526463-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-10-049978 

Bejegyezve:  2018.09.25. 

Hatályos:                    2018.10.31. 

Székhely:  1149 Budapest, Fogarasi út 3. 4/2. 

Tevékenységi kör: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Részvényesek:  Filatina Kft  2.200.000 Ft          44% 

   Alabama Invest Zrt 2.200.000 Ft        44% 

Rizó Mihály                  600.000 Ft           12% 

 

Képviselő: Nagy Attila, mint a F.Lloyd Ingatlan Zrt. vezérigazgató 

Cím: 1112 Budapest, Rózsatő u. 9. 

 

A beszámolót aláírja: Piukovics András, mint a jogutód, Nerium Park Ingatlanfejlesztő 

Zrt.vezérigazgatója 

Cím: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209.A.ép.2.lph.5/2. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős:  Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Beszámolót készítette: Németh-Urbán Alexandra regisztrációs szám: 200521 

 

A mérlegkészítés időpontja: 2019. november 10. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására, de külön 

döntés alapján a könyvvizsgálat megtörtént. 

 

A beszámoló könyvvizsgálatáért felelős:  

Bácsi Ferencné 

1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 

Regisztrációs szám: 002896 

Éves díja: 500.000 Ft + Áfa = bruttó 635.000 Ft 

 

 

Átalakulás óta történt változások: 
 

2018.11.05. Vezérigazgató változás   

Új vezérigazgató: Nagy Attila 

 

 

2018.11.05.                Könyvvizsgáló megbízása: 

                                   Bácsi Ferencné 
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2018.12.27. Részvényes változás    Bejegyezve: 2019.01.08. 

 Új részvényes, részvény átruházási szerződés alapján: 

                                    Alabama Invest Zrt    50%  2.500.000 Ft  

                                    Megszűnt részvényes: 

                                    Paskál Garden Zrt   50% 

 

2019.05.23                 Részvényes változás    Bejegyezve: 2019.05.29. 

Új részvényes, részvény átruházási szerződés alapján: 

                                   Filatina Kft           44% 2.200.000 Ft 

   Alabama Invest Zrt          44% 2.200.000 Ft 

Rizó Mihály                        12%    600.000 Ft 

                               

2019.10.31.                 A Zrt. jogutódlással (beolvadással) történő megszűnése                                    

Jogutód: Nerium Park Zrt. 

 

  

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az 

elszámolt    értékcsökkenés különbözetén 

kerülnek elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök 

beszerzéskor elszámolásra kerülnek 
 

Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügyletek elszámolása: MNB árfolyamon                         

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: MNB árfolyamon                         

Árfolyam-különbözetek elszámolása: MNB árfolyamon      

 

Időbeli elhatárolások: 

Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása                                                    

 

A Zrt. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 
 

A Társaság befektetett eszközökkel nem rendelkezik. 
 

 

Forgóeszközök 

     

Készletek /eFt/ 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Befejezetlen termelés 61 151 5 067 631 

Áru 1 714 647 1 707 999 

Készletek összesen 1 775 798 6 775 630 
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A befejezetlen termelés a Társaság által építtetett Paskal Garden Lakópark előállítási 

költségeit tartalmazza. 
 

      

Társaság követelései  / eFt /            
                             

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 133 

Egyéb adott előleg 0 22 600 

ÁFA technikai számla 0 6 001 

Előzetesen felszámított ÁFA 18 843  51 514 

Társasági adó elszámolás 55 114 

Helyi iparűzési adó elszámolás 168 0 

Követelés összesen 19 066 80 362 

 

Pénzeszközök/eFt/ 

 
Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Pénztár 0 0 

Bankbetét 6 884 1 040 839 

Összesen 6 884 1 040 839 

 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt /      

 

 

Tőke üzleti éven belüli változása /eFt/ 

 
 

Megnevezés 

 2018.12.31. 2019.01.01.-

2019.10.31. 

Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  -337 -85 942 0 85 605 

Jegyzett tőke  5 000 5 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Egyéb vállalkozás 5 000 4 400 0 600 

 Magánszemély 0 600 600 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  2 802 -41 787 0 44 589 

Lekötött tartalék  0 36 450 36 450  

Adózott eredmény  -8 139 -85 605 0 77 466 

 

Céltartalékok /eFt/ 

 
Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján 

képzett céltartalék 
0 11 391 

Összesen 0 11 391 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Aktív időbeli - árbevétel 236 35 

Aktív időbeli - kamat 1 0 

Aktív időbeli - költségek 0 482 915 

Összesen 237 482 950 



 5 

 

A Társaság 2019.10.31-én külföldi pénzeszközben, EUR-ban folyósított kölcsönnel 

rendelkezik, mely 9.000.000 EUR, 2.968.380 eFt hosszú lejáratú kötelezettség. A 

Társaság bankbetétben 2.015.895,48 EUR, 664.883 eFt devizával rendelkezik. A 

Társaság 2019.10.31-én a mérleg fordulónapi átértékelése alapján keletkezett 47.841 eFt 

nem realizált árfolyamveszteséget elhatárolja és az adott évi veszteségre, 11.391 eFt-ra 

céltartalékot, valamint az elhatárolt veszteség és a képzett céltartalék összegének 

különbözetére pedig 36.450 eFt lekötött tartalékot képez. 

 

Társaság kötelezettségei  / eFt / 
                     

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2 968 380 

Hosszú lejáratú hitel 780 000 2 700 000 

Rövid lejáratú kölcsön jelentős tulajdoni 

rész.visz.váll.szemben 

151 000 0 

Rövid lejáratú kölcsönök 464 000 1 323 000 

Rövid lejáratú hitelek 400 000 0 

Vevőtől kapott előlegek 0 416 050 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

(szállító) 

3 214 9 207 

Teljesítési garancia 0 361 000 

Személyi jövedelemadó 37 0 

NYB alap 25 0 

EB alap 22 0 

Szociális hozzájárulási adó 49 0 

Szakképzési hozzájárulás 4 0 

Keresetelszámolási számla 167 0 

Kötelezettség összesen 1 798 518 7 777 637 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt /      

 
Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel                      0 0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata 3 688 22 225 

Passzív időbeli - költségek 116 654 470 

Összesen 3 804 676 695 

 

Bevételek megoszlása/ eFt / 
                

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Értékesítés nettó árbevétele 158  1 059 

  Anyavállalat 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás  0  0 

 

A 2019. évi árbevétele legfőképpen reklámtábla bérletből és az általa építtetett 

lakóparkban ingatlan regisztrációs díjból származik. 

 
 2018.12.31. 2019.10.31. 

Egyéb bevételek / eFt / 250 1 
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Saját termelésű készletek állományváltozása  / eFt /  
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Saját term. készletek állományvált.  0                                                    

5 006 480 

 

 

 

 

Anyagköltség  / eFt /  
            

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Irodaszer 0 0 

Összesen 0 0 

 
 

Igénybe vett szolgáltatás  / eFt /  
            

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Szállítás, rakodás 0 12 

Könyvelés 1 700 8 000 

Könyvvizsgálat 200 600  

Jogi tevékenység 100 0 

Postaköltség 0 33 

Tervezés 0 119 300 

Bélyegző készítés 6 0 

Számlázz.hu előfizetés 9 1 

Közjegyzői díj 0 662 

Reklám, marketing 0 58 000 

Foglalkozás e.ü.ellátás 5 0 

Paskal Garden „A” ép. kapcs.ktg-ek 0 2 815 287 

Paskal Garden „B” ép. kapcs.ktg-ek 0 1 370 272 

Paskal Garden „C” ép. kapcs.ktg-ek 0 615 846 

Értékbecslés 0 470 

Gáz vezeték kiépítése 0 380 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 2 020 4 988 863 

 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 
                       

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Hatósági díjak 114 24 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 74 11 150 

Egyéb szolgáltatások összesen 188 11 174 

 
 2018.12.31. 2019.10.31. 

Eladott áruk beszerzési értéke /e Ft/  0 0 

 

 

 2018.12.31. 2019.10.31. 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke /e Ft/ 0 0 
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Személyi jellegű ráfordítások  / eFt /  
            

Állománycsoport: szellem foglalkoztatottak 2018.12.31. 2019.10.31. 

Bérköltség 500 2 500 

- vezető tisztségviselő járandósága 500 2 500 

Bérjárulék 105 505 

- Szociális hozzájárulási adó 97 467 

- Szakképzési hozzájárulás 8 38 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 605 3 005 

 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

A Zrt.-t vezérigazgató irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

 

Egyéb ráfordítások /e Ft/ 
                       

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Bírságok, késedelmi kamatok 2 4 

Céltartalék képzés 0 11 391 

Önkormányzatokkal elszámolt adók 0 8 073 

Kerekítések 1 4 

Térítés nélk.Önkormányzatnak .átadott 

telekrész 

5 730 1 080 

Egyéb ráfordítások összesen 5 733 20 552 

 

 

Pénzügyi eredmény /e Ft/ 
          

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

 0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai – fizetendő 

kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 0 69 549 

Pénzügyi műveletek eredménye  0 -69 549 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték és bankgarancia 

A Társaság a jogelőd által 2016-ban megvásárolt telek után fizetendő vagyonszerzési 

illeték értékét, 60.047e Ft-ot, mely a beruházás miatt felfüggesztésre került 2020.09.30-

ig, valamint a beruházási hitel után 2017-ben és 2018-ban köttetett bankgaranciát, 

400.000e Ft-ot a 0. számlaosztályban tartja nyilván. 
 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

  
Eszközök összetétele 
 

Megnevezés 

2018.12.31. 2019.10.31. 

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 0 0 0 0 

Forgóeszközök 1 801 748 99,99 7 896 831 94,24 

Aktív időbeli elhatárolások 237 0,01 482 950 5,76 

Vagyoni eszközök 1 801 985 100,00 8 379 781 100,00 
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Forgóeszközök megoszlása 

  2018.12.31. 2019.10.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  1,06 % 1,02% 

Forgóeszközök    

    

    

 

 

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2018.12.31. 2019.10.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  -0,02 % -1,03% 

Mérlegfőösszeg    

Saját tőke    

-----------------------------  -0,07 -17,19 

Jegyzett tőke    

Adózott eredmény    

-----------------------------  -2 415,13% -99,61% 

Saját tőke    

 

 

 

Befektetett eszközök fedezete 

 
  2018.12.31. 2019.10.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0 % 0% 

Befektetett eszközök    

 
 

 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

  2018.12.31. 2019.10.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  -1,94% -6,60% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  -1,94% -1,24% 

Adózott eredmény    
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Eszközmegtérülés 

 
  2018.12.31. 2019.10.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -0,45% -1,02% 

 Mérlegfőösszeg    

 

 

 

Tőkemegtérülés 
 

  2018.12.31. 2019.10.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -162,78% -1 712,1% 

 Jegyzett tőke    

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 

A Zrt. 2019.01.01.-2019.10.31.-ig tartó üzleti évet 85.605 eFt veszteséggel zárta.  

 

A Társaság az általa beruházási céllal vásárolt építési telken ingatlant kíván felépíteni, 

melynek építkezése 2019-ben megkezdődött.  

 

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 482.950 eFt, mely legfőképpen a Paskal Garden 

elnevezésű Lakópark építtetése során felmerült költségek elhatárolásából áll. Passzív 

időbeli elhatárolások között a bankköltség, az építkezés és egyéb igénybevett 

szolgáltatások elhatárolt költségei, illetve a fizetendő hitelkamat szerepel, melynek értéke 

676.695 eFt.  

 

 

Társasági adó levezetés /e Ft/ 
         

 2018.11.01.-2018.12.31. 2019.01.01-2019.10.31 

Adózás előtti eredmény -8 138 -85 603 

- adóalap növelő tételek összesen 5 730  1 080 

térítés nélkül átadott telekrész 5 730 1 080 

   értékcsökkenési leírás 0 0 

- adóalap csökkentő tételek 0 0 

   értékcsökkenés leírás 0 0 

   előző évi veszteség felhasználása 0 0 

Társasági adó alapja -2 407 -84 523 

Elvárt adóalap megállapítás   

Összes bevétel 408 1 060 

2% adóalap 8 21 

Társasági adó 1 2 

Adózott eredmény -8 139 -85 605 

 

A Társaság az elvárt adót megfizeti. 
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Cash flow – kimutatás                                                                             eFt  

               
 2018.11.01.

-2018.12.31 

2019.01.01-

2019.10.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -15 156 -4 313 425 

Adózás előtti eredmény -8 138 -85 603 

Elszámolt amortizáció 0 0 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 11 391 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 

Szállítói kötelezettség változása -409 5 993 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 3 299 625 746 

Passzív időbeli elhatárolás változása -382 672 891 

Vevőkövetelés változása 300 -133 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -9 668 -5 60 995 

Aktív időbeli elhatárolások változása -158 -482 713 

Fizetendő adó /nyereség után / 0 -2 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 0 

Befektetett eszközök eladása 0 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 5 347 380 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 0 

Hitel és kölcsön felvétele 0 5 347 380 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása 

0 0 

Pénzeszközök változása -15 156 1 033 955 

 

 

Budapest, 2019. november 15. 

 

 

 

        Piukovics András 

jogutód Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt 

   vezérigazgató 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  

  

A F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

    

Vélemény   

Elvégeztem F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság  („a Társaság”) 2019. évi éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. oktober  31-i fordulónapra készített mérlegből 

– melyben az eszközök és források egyező végösszege  8 379 781 E Ft, az adózott eredmény -85 605  E Ft 

(veszteség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 

számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.   

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. október31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”).   

A vélemény alapja  

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.   

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok 

Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.   

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.   

Egyéb információk: Az üzleti jelentés  

Az egyéb információk a F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti jelentéséből 

állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában 

az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.   

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.   

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.   
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Véleményem szerint a F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság    2019. évi üzleti jelentése minden 

lényeges vonatkozásban összhangban van a F.Lloyd Ingatlan  Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi 

éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság 

számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.   

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm.  

A Társaság 2019. évi éves beszámolója  jogutódlással megszűnő tevékenységet záró beszámoló, mivel egyesül( 

beolvad) a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.   

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.   

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége   

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 

mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.   

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.   

Továbbá:  

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.  

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.  
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• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.   

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.  

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

  

Budapest, 2019. november 15.  

  

  

      
Bácsi Ferencné  

Kamari tag könyvvizsgáló  

Nyilvántartási szám: 002896  

  
  



7.6 GreenVillage Kft. 2017. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 

kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A GreenVillage Kft. könyvvizsgálattal 

alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 

megtörtént.) 
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Társaság
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1 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:
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Nyilvántartási szám: 01-09-208725 Adószám: 25328396-2-41 KSH szám: 25328396-4110-113-01
Székhely: Magyarország, 1131 Budapest Fivér utca 8. B. épület
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A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018.02.05/1.; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Csabai Mónika
Regisztrációs száma: 170066

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 2 1
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. február 05.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Tóth Szilvia

3 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 18 13
003. I. Immateriális javak 18 13
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok 18 13
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 3 069 989 1 634 762
031. I. Készletek 2 682 646 1 139 081
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 637 125 169

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

4 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek 187 071
036. 5. Áruk 1 045 521 951 841
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 85 228 204 449

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 82 590 52 170

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben 147 234

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 2 638 5 045
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 302 115 291 232
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 302 115 291 232
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 19 166 159
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 135

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 19 166 24

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 3 089 173 1 634 934
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 109 059 602 913
064. I. Jegyzett tőke 100 000 100 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

5 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék -3 715 9 059
069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 12 774 493 854
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 2 956 927 998 304
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 588 813 600 000
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 588 813 600 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 368 114 398 304
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 435 000

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

6 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 199 000
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 850 516 135 649

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 39 874 11

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 42 724 63 644
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 23 187 33 717
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 23 187 33 717

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 3 089 173 1 634 934

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 74 653 2 339 347
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 74 653 2 339 347
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 1 637 125 -1 449 885
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke -492 521
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 1 144 604 -1 449 885
007. III. Egyéb bevételek 1 0
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 2 885 3 855
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 160 270 128 699
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 943 2 377
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 5 385 169 815
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 763
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 171 483 308 509
015. 10. Bérköltség 1 492 1 800
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 425 423
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 1 917 2 223
019. VI. Értékcsökkenési leírás 5 5
020. VII. Egyéb ráfordítások 2 385 22 435
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 43 468 556 290
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek 1 1 160

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 1 160

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 26 677 14 610

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 743
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 29 420 14 610
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye -29 419 -13 450
045. C. Adózás előtti eredmény 14 049 542 840
046. X. Adófizetési kötelezettség 1 275 48 986
047. D. Adózott eredmény 12 774 493 854

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

9 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:05:44)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:05:44) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



 
Statisztikai számjel:  2 5 3 2 8 3 9 6 – 4 1 1 0 - 1 1 3 - 0 1 

Cégjegyzékszám:     0 1 - 0 9 – 2 0 8 7 2 5 
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Jogi körülmények 

 

Név:               GreenVillage Ingatlanfejlesztő Kft. 

Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 2015.07.07 

Alapítási mód:            új alapítás 

Adószám:  25328396-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-208725 

Bejegyezve:  2015.07.16. 

Székhely:  1131 Budapest Ida u.4. I/2 

Tevékenységi kör: 4110 Épületépítési projekt szervezése 

Alapítók:  Tihor Carmela Dorothea       2.000.000 Ft          66,67% 

   H.Zováthi Csanád                 1.000.000 Ft          33,33% 
 

 

A beszámolót aláírja Tóth Szilvia ügyvezető 

Cím: 1138 Bp, Népfürdő u. 9. sz.4/6 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Könyvelő Kontroll Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

Beszámolót készítette: Mimlits Beáta mérlegképes könyvelő 

 

A mérlegkészítés időpontja: 2018. január 31. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

Alapítás óta történt: 

 

2015.07.10. Székhelyáthelyezés 1138 Bp, Népfürdő u. 9. sz.4/6 

          Új székhely: 1143 Budapest Ida u.4. I/2 

 

2016.11.08. Tulajdonos váltás és tőkeemelés  bejegyezve: 2016.12.05. 

          Új tulajdonos 

1. PGVT Partners Kft 1065 Budapest, Hajós u. 29.  50% 

Tőkeemelés: 48.500.000,-Ft 

 

2. Green-Rose Kft 1063 Budapest, Szív u. 33.   50% 

Tőkeemelés: 48.500.000,-Ft 
 

2017.09.07.  Székhelyáthelyezés 1143 Budapest Ida u.4. I/2 

          Új székhely: 1131 Budapest, Fivér u.8/B 

           Új adószám: 25328396-2-41 
 

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 
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Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás  / eFt / 

 

Megnevezés 2016.12.31 2017.12.31. 

Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 5 5 

Terv szerinti értékcsökkenés összesen: 5 5 
 

 

Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügylet nem volt. 

                        

Szállítói számla kiegyenlítéséhez kapcsolódó árfolyam-különbözetek elszámolás nem történt. 

 

Befektetett eszközök / eFt / 
 

Befektetett eszközök állományi változása:  

 
 Nyitó Növekedés 

Bruttó 

Csökkenés 

Bruttó 

Nyitó 

ÉCS 

Növekedés 

ÉCS 

Csökkenés 

ÉCS 

Nettó 

Szoftver/vagyoni 

értékű jog 

26 0 0 7 5 0 13 

Összesen 26 0 0 7 5 0 13 

 
 

Forgóeszközök 
 

Készletek     1 139 081 e Ft 

 ebből:  

  befejezetlen termelés             169 e Ft 

  késztermék      187 071 e Ft 

  áru                  951 841 e Ft 
 

Pénzeszközök                               291 232 e Ft 

ebből: 

  pénztár                       0 e Ft 

  bankbetét   32 e Ft 
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Társaság követelései   / eFt /       

      
 2016.12.31 2017.12.31 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 82 590 52 170 

Követelések jelentős tul. viszonyban lévő váll. szemben 0 147 234 

Kaució ing. bérlet  420 500 

Adók 2 218 4 542 

Szállítói túlfizetés 0 3 

Követelés összesen 85 228 204 449 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt / 
          

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 0 

Aktív időbeli – kamat  0 135 

Aktív időbeli – költségek  19 166 24 

Összesen  19 166 159 

 

 

Tőke üzleti éven belüli változása / eFt / 

 
  2016 2017             Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  109 059 602 913 493 854 0 

Jegyzett tőke  100 000 100 000 0 0 

 Anyavállalat 100 000 100 000 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0 0 

 Magánszemély 0 0 0 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  -3 715 9059 12 774 0 

Adózott eredmény  12 774 493 854 481 080 0 

 
 

Társaság kötelezettségei   / eFt / 
             
 2016.12.31. 2017.12.31. 

Beruházási és fejlesztési hitelek 1 588 813 600 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 435 000 199 000 

Vevőktől kapott előlegek 850 516 135 649 

Szállító 39 874 11 

Teljesítési garancia 40 000 0 

Adók 2 722 63 644 

Vevői túlfizetés 2 0 

Kötelezettség összesen 2 956 927 998 304 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt / 
          

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0 0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata  5 724 1 986 

Passzív időbeli - költségek  17 463 31 731 

Összesen  23 187 33 717 
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Bevételek megoszlása / eFt / 
       

  2016.12.31. 2017.12.31  

Értékesítés nettó árbevétele 74 653 2 339 347 

- lakás értékesítés 74 653 2 339 347 

Aktivált saját teljesítmények értéke 1 144 604 -1 449 885 

 

 

A 2017. évi árbevétele az általa építtetett lakóparkban ingatlan értékesítésből származik. 
 

 

 

 2016.12.31. 2017.12.31. 

Egyéb bevételek / eFt / 1 0 

 
 

 

Anyagköltség / eFt / 
 

Megnevezés 2016.12.31. 2017.12.31. 

Irodaszer, nyomtatvány 0 7 

Közmű díjak, áramdíj 453 3 825 

Vízmérőhely létesítése Levendula Lakópark 2 432 0 

Karbantartási anyag 0 23 

Összesen 2 885 3 855 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatás   / eFt / 
                

Megnevezés 2016.12.31. 2017.12.31. 

Bérleti díjak  2 520 2 805 
Karbantartási költség  0 7 
RLB  7 3 
Reklám költség  7 412 0 
Ügyvédi díj  367 7 738 
Posta  60 150 
Értékesítéshez kapcs.gazd.tev.  0 21 600 
Könyvelés  600 5 400 
Internet költség  55 69 
Közös költség  368 246 
Távhő, csatornadíj  0 83 
Egészségügyi szolgáltatások  10 0 

Ingatlanközvetítési díj Levendula Lakópark  1 560 82 725 
Építkezés alvállalkozói költség  1 145 390 0 
Értékbecslés  178 0 

Műszaki ellenőri tevékenység  1 743 79 
Csatornahálózat csatlakozás  0 7 794 
Igénybe vett szolgáltatások összesen  1 160 270 128 699 
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Egyéb szolgáltatás / eFt / 
           

 2016.12.31. 2017.12.31. 
Hatósági díjak  247 40 
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak  2 696 2 337 
Egyéb szolgáltatások összesen  2 943 2 377 

 

 

 
  2016.12.31. 2017.12.31. 

Eladott áruk beszerzési értéke / eFt /  5 385 169 815 

 

 

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke / eFt/  0 3 763 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások  / eFt / 
               

Állománycsoport: szellemi foglalkoztatottak 2016.12.31. 2017.12.31. 

Bérköltség 1 492 1 800 

- vezető tisztségviselő járandósága 1 492 1 800 

Bérjárulék 425 423 

 -      szociális hozzájárulási adó 403 396 

- szakképzési hozzájárulás 22 27 

Összesen 1 917 2 223 

 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

 

Egyéb ráfordítások / eFt/ 
          

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Késedelmi kamat  1 219 

Kötbér, visszaadott foglaló  0 4 403 

Bírság  0 551 

Kerekítés  2 1 

Iparűzési adó,   1 328 16 190 

Telekadó  1 054 1 054 

Egyéb ráfordítások  0 17 

Egyéb ráfordítások összesen  2 385 22 435 

 

 

Pénzügyi eredmény / eFt/ 
          

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

 1 1 160 

Pénzügyi műveletek ráfordításai – fizetendő 

kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 26 677 14 610 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  2 743 0 

Pénzügyi műveletek eredménye  -29 419 -13 450 
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Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték 

A Társaság a 2015-ben és 2017-ben  megvásárolt telkek után fizetendő vagyonszerzési illeték 

értékét, mely a beruházás miatt felfüggesztésre került 2019.09.09-ig, illetve 2020.09.30-ig, a 

0. számlaosztályban tartja nyilván. 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók   / eFt / 

  

 
Eszközök összetétele 

 2016.év 2017.év 

 Összeg  % Összeg % 

Befektetett eszközök 18 0 13 0 

Forgóeszközök 3 069 989 99,38 1 634 762 99,99 

Aktív időbeli elhatárolások 19 166 0,62 159 0,01 

Vagyoni eszközök 3 089 173  100,00 1 634 934  100,00 

 

 

 
Tőkearányossági mutató 

  2016.év 2017.év 

Saját tőke    

-----------------------------  3,53 % 36,88 % 

Mérlegfőösszeg    

Jegyzett tőke    

-----------------------------  91,69 % 16,59 % 

Saját tőke    

    

Adózott eredmény    

-----------------------------  11,71 % 81,91 % 

Saját tőke    

    

 
 

 

Pénzügyi helyzetet jellemző mutató / eFt / 
 

 

Likviditási mutató 
  2016.év 2017.év 

Forgóeszközök    

-----------------------------  224,40 % 410,43 % 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

   

 

 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

 

Eszközmegtérülés 
  2016.év 2017.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  0,41 % 30,21 % 

 Mérlegfőösszeg    
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Tőkemegtérülés 
  2016.év 2017.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  12,77 % 493,85 % 

 Jegyzett tőke    

 

 

 

Befektetett eszközök fedezete 

  2016.év 2017.év 

Saját tőke    

-----------------------------  605 883,3 % 4 637 792,3 % 

Befektetett eszközök    

 

 

 

 

Társasági adó levezetés /eFt/ 
               

  2016.12.31. 2017.12.31. 

Adózás előtti eredmény  14 049  542 840  

- adóalap növelő tételek összesen 2 423 1 453  

                 értékcsökkenési leírás  5  5  

                 kamatbevétel kiesés  0 897 

                 alul tőkésítés  2 418  0 

                 bírság     0 551 

- adóalap csökkentő tételek  3 720  5  

                 értékcsökkenési leírás  5  5  

                 előző évi negatív adóalap  3 715  0  

Társasági adó alapja  12 752  544 288  

Társasági adó  1 275  48 986   

Adózott eredmény  12 774  493 854  

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 

A Kft a 2017. évet 493 854 eFt nyereséggel zárta. Az épített ingatlanok eladásából a 

2018.évben is várhatóan nyereséget ér el. 

 

 

 

Budapest, 2018. február 02. 

 

 

 

 

 

                   Tóth Szilvia 

                     ügyvezető 



Cash flow – kimutatás   

GreenVillage                                                                                    eFt   

              
 2017.01.01.

-2017.12.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás 1 213 930 

Adózás előtti eredmény 542 840 

Elszámolt amortizáció 5 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása -39 863 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -693 947 

Passzív időbeli elhatárolás változása 10 530 

Vevőkövetelés változása 30 420 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  1 393 924 

Aktív időbeli elhatárolások változása 19 007 

Fizetendő adó /nyereség után / -48 986 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -1 224 813 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -1 224 813 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása 

0 

Pénzeszközök változása -10 883 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  jogutódjának, a SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

 

Vélemény  

Elvégeztem a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely:1131 Budapest, Fivér 

utca 8.B.ép., cégjegyzékszám:01-09-208725)  („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 

éves beszámoló a 2017. december  31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező 

végösszege  1 634 934  E Ft, az adózott eredmény 493 854 E Ft (nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti 

évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 

„számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 

„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti 

jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály 

vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” 

szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  2017. évi üzleti jelentése 

minden lényeges vonatkozásban összhangban van a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a 

Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok 

véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 2017. évben a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett gazdálkodó.             

A  SunDell Estatae Zártkörúen Működő Részvénytársaság,  mint  jogutódtársaság  részvényesei a  SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság  részvényeinek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő 

bevezetését határozták el. A bevezetéshez kötelezően készülő  tájékoztatóban  a jogelőd Társaság a beszámolóját 

könyvvizsgálni kell. A GreenVillage Korlátolt Felelősségű Társaság  beszámolájának könyvvizsgálatát  a  

beszámoló közzétételét követően, utólag végeztem el. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
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• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

                          
Bácsi Ferencné 

Kamari tag könyvvizsgáló 

Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



7.7 GreenVillage Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 

kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A GreenVillage Kft. könyvvizsgálattal 

alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 

megtörtént.) 
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Átalakulás miatti üzleti évet záró
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Készült: 2020. február 25. (11:06:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT
Nyilvántartási szám: 01-09-208725 Adószám: 25328396-2-41 KSH szám: 25328396-4110-113-01
Székhely: Magyarország, 1131 Budapest Fivér utca 8. B. épület
Első létesítő okirat kelte: 2015. július 07.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Átalakulás miatti üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2019.02.15/1.; szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Csabai Mónika
Regisztrációs száma: 170066

Könyvvizsgáló

Bácsi Ferencné
Regisztrációs száma: 002896

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 2
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. február 15.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Tóth Szilvia
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értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
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A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 13 0 8
003. I. Immateriális javak 13 0 8
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok 13 8
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 1 634 762 0 2 877 599
031. I. Készletek 1 139 081 0 2 724 234
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 169 1 733 047

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek 187 071 35 877
036. 5. Áruk 951 841 955 310
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 204 449 0 71 261

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 52 170

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben 147 234

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 5 045 71 261
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 291 232 0 82 104
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 291 232 82 104
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 159 0 1 788
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 135

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 24 1 788

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 1 634 934 0 2 879 395
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 602 913 26 329 151 391
064. I. Jegyzett tőke 100 000 0 100 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen
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értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

067. III. Tőketartalék 0 0 0
068. IV. Eredménytartalék 9 059 0 79 242
069. V. Lekötött tartalék 0 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 493 854 26 329 -27 851
074. E. Céltartalékok 0 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 998 304 2 604 2 714 678
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 600 000 0 1 915 306
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 600 000 1 915 306
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 398 304 2 604 799 372
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 20 000

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

6 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:06:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 199 000 249 303
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 135 649 98 403

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 11 3 413

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

50 000

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 63 644 2 604 378 253
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 33 717 -28 933 13 326
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 33 717 -28 933 13 326

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 1 634 934 0 2 879 395

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

7 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:06:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 339 347 220 273
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 2 339 347 0 220 273
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása -1 449 885 1 581 684
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke -1 449 885 0 1 581 684
007. III. Egyéb bevételek 0 0 1 854
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 3 855 3 146
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 128 699 -28 933 1 757 157
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 377 12 735
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 169 815 18 539
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 763 486
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 308 509 -28 933 1 792 063
015. 10. Bérköltség 1 800 1 800
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 423 378
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 2 223 0 2 178
019. VI. Értékcsökkenési leírás 5 0 5
020. VII. Egyéb ráfordítások 22 435 0 5 577
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 556 290 28 933 3 988
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek 1 160 59

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 160 0 59

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

8 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:06:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GREENVILLAGE INGATLANFEJL. KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-208725 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25328396-2-41

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

árfolyamveszteségek
035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 14 610 31 255

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 243
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 610 0 31 498
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye -13 450 0 -31 439
045. C. Adózás előtti eredmény 542 840 28 933 -27 451
046. X. Adófizetési kötelezettség 48 986 2 604 400
047. D. Adózott eredmény 493 854 26 329 -27 851

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

9 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:06:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. február 15.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:06:19) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Jogi körülmények 

 

Név:               GreenVillage Ingatlanfejlesztő Kft. 

Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 2015.07.07 

Alapítási mód:            új alapítás 

Adószám:  25328396-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-208725 

Bejegyezve:  2015.07.16. 

Székhely:  1131 Budapest Fivér u. 8/B 

Tevékenységi kör: 4110 Épületépítési projekt szervezése 

Alapítók:  Tihor Carmela Dorothea       2.000.000 Ft          66,67% 

   H.Zováthi Csanád                 1.000.000 Ft          33,33% 
 

 

A beszámolót aláírja Tóth Szilvia ügyvezető 

Cím: 1138 Bp, Népfürdő u. 9. sz.4/6 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

Beszámolót készítette: Mimlits Beáta mérlegképes könyvelő 

 

A mérlegkészítés időpontja: 2018. január 31. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

A beszámoló auditálásáért felelős: Bácsi Ferencné E.V. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 

Regisztrációs szám: 002896 

 
 

 

Alapítás óta történt: 

 
 

2017.09.07.  Székhelyáthelyezés 1143 Budapest Ida u.4. I/2 

          Új székhely: 1131 Budapest, Fivér u.8/B 

           Új adószám: 25328396-2-41 

 

2018.08.14. cégforma változás elhatározása  

 

2018.12.31. Cégforma váltás, a Kft jogutódja: GreenVillage Zrt.           
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Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás  / eFt / 

 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31. 

Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 5 5 

Terv szerinti értékcsökkenés összesen: 5 5 
 

 

 

Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügylet nem volt. 

                        

Szállítói számla kiegyenlítéséhez kapcsolódó árfolyam-különbözetek elszámolás nem történt. 

 
 

Befektetett eszközök / eFt / 
 

Befektetett eszközök állományi változása:  

 
 Nyitó Növekedés 

Bruttó 

Csökkenés 

Bruttó 

Nyitó 

ÉCS 

Növekedés 

ÉCS 

Csökkenés 

ÉCS 

Nettó 

Szoftver/vagyoni 

értékű jog 

26 0 0 13 5 0  8 

Összesen 26 0 0 13 5 0 8 

 
 

 

Forgóeszközök 
 

 

Készletek     2 724 234 e Ft 

 ebből:  

  befejezetlen termelés   1 733 047 e Ft 

  késztermék        35 877 e Ft 

  áru                  955 310 e Ft 
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Társaság követelései   / eFt /       

      
 2017.12.31 2018.12.31 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 52 170 0 

Követelések jelentős tul. viszonyban lévő váll. szemben 147 234 0 

Kaució ing. bérlet  500 500 

Adók 4 542 69 761 

Szállítói túlfizetés 3 0 

Előleg 0 1 000 

Követelés összesen 204 449 71 261 

 

 

 
 

Pénzeszközök                                82 104 e Ft 

ebből: 

  pénztár                       0 e Ft 

  bankbetét                   82 104 e Ft 

 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt / 

 
          

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 0 

Aktív időbeli – kamat  135 0 

Aktív időbeli – költségek  24 1 788 

Összesen  159 1 788 

 

 
 

Tőke üzleti éven belüli változása / eFt / 
 

 
  2017 2018             Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  602 913 151 391 0 451 522 

Jegyzett tőke  100 000 100 000 0 0 

 Anyavállalat 100 000 100 000 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0 0 

 Magánszemély 0 0 0 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  9059 79 242 70 183 0 

Adózott eredmény  493 854 -27 851 0 521 705 
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Társaság kötelezettségei   / eFt / 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt / 
          

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0 0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata  1 986 6 488 

Passzív időbeli - költségek  31 731 6 838 

Összesen  33 717 13 326 

 

 

 

Bevételek megoszlása / eFt / 
       

  2017.12.31. 2018.12.31  

Értékesítés nettó árbevétele 2 339 347 220 273 

- Levendula lakópark lakás értékesítés 2 339 347 220 273 

Aktivált saját teljesítmények értéke -1 449 885 -1 581 684 

- Levendula lakópark készlet állományváltozása - 1 449 885 151 321 

- Paskál-Rose lakópark készlet állományváltozása 0  - 1 733 005 

 

 

A 2018. évi árbevétele az általa építtetett Levendula lakóparkban ingatlan értékesítésből 

származik, ugyanakkor az aktívált saját teljesítmények értéke egy újabb, építés alatt álló 

lakópark költségeiből tevődik össze. 

 
 

 2017.12.31. 2018.12.31. 

Egyéb bevételek / eFt / 0 1 854 

 
 

 

Anyagköltség / eFt / 
 

 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Irodaszer, nyomtatvány 7 0 

Közmű díjak, áramdíj 3 825 3 140 

Karbantartási anyag 23 6 

Összesen 3 855 3 146 

 

 

 2017.12.31. 2018.12.31. 

Beruházási és fejlesztési hitelek 600 000 2 164 609 

Rövid lejáratú kölcsönök 199 000 70 000 

Vevőktől kapott előlegek 135 649 98 403 

Szállító 11 3 413 

Teljesítési garancia 0 378 000 

Adók 63 644 238 

Egyéb kötelezettség 0 15 

Kötelezettség összesen 998 304 2 714 678 
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Igénybe vett szolgáltatás   / eFt / 
                

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 
Bérleti díjak  2 805 3 000 
Karbantartási költség  7 0 
RLB  3 7 
Reklám költség  0 29 000 
Ügyvédi díj  7 738 4 703 
Posta  150 0 
Értékesítéshez kapcs.gazd.tev.  21 600 0 
Könyvelés  5 400 7 700 
Adótanácsadás, könyvvizsgálat  0 20 334 
Internet költség  69 180 
Közös költség  246 0 
Távhő, csatornadíj  83 143 
Egészségügyi szolgáltatások  0 0 

Ingatlanközvetítési díj Levendula Lakópark  82 725 20 

Építkezés alvállalkozói költség  0 1 692 070 
Igénybe vett szolgáltatások összesen  128 699 1 757 157   

 

 

Egyéb szolgáltatás / eFt / 
           

 2017.12.31. 2018.12.31. 

Hatósági díjak  40 3 759  
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak  2 337 8 976 
Egyéb szolgáltatások összesen  2 377 12 735 

 

 

 
  2017.12.31. 2018.12.31. 

Eladott áruk beszerzési értéke / eFt /  169 815 18 539 

 

 

  2017.12.31. 2018.12.31. 
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke / eFt/  3 763 486 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások  / eFt / 
 
               

Állománycsoport: szellemi foglalkoztatottak 2017.12.31. 2018.12.31. 

Bérköltség 1 800 1 800 

- vezető tisztségviselő járandósága 1 800 1 800 

Bérjárulék 423 378 

 -      szociális hozzájárulási adó 396 351 

- szakképzési hozzájárulás 27 27 

Összesen 2 223 2 178 

 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 
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Egyéb ráfordítások / eFt/ 
          

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Késedelmi kamat  219 32 

Kötbér, visszaadott foglaló  4 403 560 

Bírság  551   0 

Kerekítés  1 1 

Iparűzési adó,   16 190 1 104 

Telekadó  1 054 3 880 

Egyéb ráfordítások  17 0 

Egyéb ráfordítások összesen  22 435 5 577 

 

 

 

Pénzügyi eredmény / eFt/ 
          

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

 1 160 59 

Pénzügyi műveletek ráfordításai – fizetendő 

kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 14 610 31 255 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  0 243 

Pénzügyi műveletek eredménye  -13 450 -31 439 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték 

A Társaság a  2017-ben  megvásárolt telkek után fizetendő vagyonszerzési illeték értékét, 

mely a beruházás miatt felfüggesztésre került 2020.09.30-ig, a 0. számlaosztályban tartja 

nyilván. 

 

Előző évek módosításai: 

Jelentős összegű hiba miatti módosítás a 2017 évet érintette. 

A módosítás oka: igénybe vett szolgáltatások téves időbeli elhatárolása.  

A mérleg és eredménykimutatás előző évek módosítása oszlop tartalmazza a jelentős összegű 

hiba 2017.évet érintő hatását. 
 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók   / eFt / 

  

 
Eszközök összetétele 
 

 2017.év 2018.év 

 Összeg  % Összeg % 

Befektetett eszközök 13 0 8 0 

Forgóeszközök 1 634 762 99,99 2 877 600 99,94 

Aktív időbeli elhatárolások 159 0,01 1 788 0,06 

Vagyoni eszközök 1 634 934  100,00 2 879 396  100,00 
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Tőkearányossági mutató 

 

  2017.év 2018.év 

Saját tőke    

-----------------------------  36,88 % 5,26 % 

Mérlegfőösszeg    

Saját tőke    

-----------------------------  6,03 1,51 

Jegyzett tőke    

    

Adózott eredmény    

-----------------------------  81,91 % -18,39% 

Saját tőke    

    

 

Pénzügyi helyzetet jellemző mutató / eFt / 
 

 

Likviditási mutató 

 
   2017.év 2018.év 

Forgóeszközök     

-----------------------------   410,43 % 359,98 % 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

    

 

 

 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

 

Eszközmegtérülés 
  2017.év 2018.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  30,21 % -0,97 % 

 Mérlegfőösszeg    

 

 

 

Tőkemegtérülés 
 

  2017.év 2018.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  493,85 % -27,85 % 

 Jegyzett tőke    

 

 

 

Befektetett eszközök fedezete 

 

  2017.év 2018.év 

Saját tőke    

-----------------------------  4 637 792,3 % 1 892 388,0 % 

Befektetett eszközök    
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Társasági adó levezetés /eFt/ 
 
               

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Adózás előtti eredmény  542 840  -27 451  

- adóalap növelő tételek összesen 2 423 357  

                 értékcsökkenési leírás  5  5  

                 kamatbevétel kiesés  897 352 

                 alul tőkésítés  0 0 

                 bírság     551 0 

- adóalap csökkentő tételek  5  5  

                 értékcsökkenési leírás  5  5  

                 előző évi negatív adóalap  0  0  

Társasági adó alapja  544 288  -27 099  

Elvárt adó alapja  0 4 444 

Társasági adó  48 986   400   

Adózott eredmény  493 854  -27 851  

 

 

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 
 

A Kft a 2018. évet 27 851eFt veszteséggel zárta. A korábbi években megépítésre kerülő 

ingatlanok eladása nagyrészt lezárult, és 2018 év során újabb lakópark építésébe kezdett, 

amelynek befejezése várhatóan 2020 év során történik meg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GreenVillage Ingatlanfejlesztő Kft  

 

 

Cash flow – kimutatás                                                                               eFt 

      

           
 2018.év 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -1 644 737 

Adózás előtti eredmény -27 451 

Elszámolt amortizáció 5 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása 3 402 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 274 760 

Passzív időbeli elhatárolás változása 8 542 

Vevőkövetelés változása 52 170 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -1 504 136 

Aktív időbeli elhatárolások változása -1 629 

Fizetendő adó /nyereség után / -400 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -450 000 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 1 435 609 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 1 856 609 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -421 000 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 

Pénzeszközök változása -209 128 

 

 

 

Budapest, 2019. február 06. 

 

 

 

 

 

                   Tóth Szilvia 

                   vezérigazgató 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  

  

A  GREENVILLAGE  INGATLANFEJLESZTŐ  KORLÁTOLT  FELELŐSSÉGŰ 

 TÁRSASÁG tulajdonosainak  

  

 Vélemény   

Elvégeztem GREENVILLAGE INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

(cégjegyzékszám: 01-09-208725) („Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves 

beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező 

végösszege  2 879 395 E Ft, az adózott eredmény -27 851 E Ft (veszteség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő 

üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 

tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.   

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban:  

„számviteli törvény”).   

A vélemény alapja  

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.   

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok 

Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.   

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.   

Egyéb információk:   

Az egyéb információk a GREENVILLAGE INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  

TÁRSASÁG 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, 

illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 

könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az 

üzleti jelentésre.   

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.   
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A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.   

Véleményem  szerint  a  GREENVILLAGE  INGATLANFEJLESZTŐ  KORLÁTOLT  FELELŐSSÉGŰ  

TÁRSASÁG    2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a GREENVILLAGE 

INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. évi éves beszámolójával és a 

számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további 

követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.   

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm.  

A Társaság 2018. december 31. időponttal, társaságiforma-váltással  GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággá alakult. A 2018. december 31-I forduló napra elkészített beszámoló a Társaság 

jogutódlással történő megszűnésére vonatkozó beszámolónak minősül.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.   

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.   

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége   

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 

mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.   

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.   

Továbbá:  

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.  
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• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.  

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.   

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.  

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

  

Budapest, 2019. február 6.  

  

  

       
Bácsi Ferencné  

Kamari tag könyvvizsgáló  

Nyilvántartási szám: 002896  

  
  



7.8 GreenVillage Zrt. 2019. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 

kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés  

 



GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 01-10-140010, Adószám: 26547383-2-41)

2019. január 01. - 2019. október 31.

időszakra vonatkozó

Átalakulás miatti üzleti évet záró

Éves beszámoló

1 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:09:10)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási szám: 01-10-140010 Adószám: 26547383-2-41 KSH szám: 26547383-4110-114-01
Székhely: Magyarország, 1131 Budapest Fivér utca 8. B. épület
Első létesítő okirat kelte: 2018. augusztus 14.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. október 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Átalakulás miatti üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 4/2019(12.16); szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Csabai Mónika
Regisztrációs száma: 170066

Könyvvizsgáló

Bácsi Ferencné
Regisztrációs száma: 002896

Beküldő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Katona Klára

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 1
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Készült: 2020. február 25. (11:09:10)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. december 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Piukovics András
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Készült: 2020. február 25. (11:09:10)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 8 4
003. I. Immateriális javak 8 4
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok 8 4
007. 4. Szellemi termékek
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 2 877 599 5 005 633
031. I. Készletek 2 724 234 4 749 719
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 733 047 3 785 792
034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

035. 4. Késztermékek 35 877 7 253
036. 5. Áruk 955 310 956 674
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 71 261 79 831

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők)

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 71 261 79 831
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 82 104 176 083
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 82 104 176 083
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 788 111 478
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 1 788 111 478

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 2 879 395 5 117 115
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 151 391 57 411
064. I. Jegyzett tőke 100 000 100 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 51 391 0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 0 -42 589
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 2 714 678 4 452 465
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 915 306 500 000
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 915 306 500 000
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 799 372 3 952 465
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 20 000 438 000

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 249 303
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 98 403 3 230 534

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és 3 413 317

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

szolgáltatásból (szállítók)
100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

50 000 101 391

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 378 253 182 223
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 13 326 607 239
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 13 326 607 239

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 2 879 395 5 117 115

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

Készült: 2020. február 25. (11:09:10)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. december 16.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 42 180
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 42 180
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 2 024 121
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 2 024 121
007. III. Egyéb bevételek 0 1 912
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 4 142
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 024 636
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 424
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 364
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 0 2 038 566
015. 10. Bérköltség 882
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2
017. 12. Bérjárulékok 179
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 0 1 063
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 4
020. VII. Egyéb ráfordítások 0 4 528
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0 24 052
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:09:10) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Nyilvántartási száma: 01-10-140010 Pénzegység: ezer
Adószáma: 26547383-2-41

2019. január 01. - 2019. október 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 66 461

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 101
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 66 562
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 -66 562
045. C. Adózás előtti eredmény 0 -42 510
046. X. Adófizetési kötelezettség 0 79
047. D. Adózott eredmény 0 -42 589

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
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Jogi körülmények 

 

Név:               GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zrt. 

Cégforma:      Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Alapítás időpontja: 2018.08.14 

Alapítási mód:            átalakulás 

Jogelőd:  GreenVillage Ingatlanfejlesztő Kft 

Adószám:  26547383-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-10-140010 

Bejegyezve:  2018.10.18 

Hatályos:   2018.12.31. 

Tevékenység kezdete:2019.01.01. 

Székhely:  1131 Budapest Fivér u. 8/B 

Tevékenységi kör: 4110 Épületépítési projekt szervezése 

Alapítók:  PGVT Partners Kft.       50.000.000 Ft          50% 

   Green-Rose Kft.     50.000.000 Ft          50% 

 

 

Képviselő: Bajor Boldizsár, mint a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zrt vezérigazgatója 

Cím: 1029 Budapest, Ördögárok u. 91. 

 

A beszámolót aláírja a jogutód Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt nevében Piukovics András 

vezérigazgató. 

Cím: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A.ép.2.lph.5/2. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

Beszámolót készítette: Mimlits Beáta mérlegképes könyvelő 

 

Átalakulás miatti zárómérleg mérlegkészítés időpontja: 2019.11.10. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

A beszámoló auditálásáért felelős: Bácsi Ferencné 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 

Regisztrációs szám: 002896 

 

 

 

Alapítás óta történt: 

 

 

  

2019.03.14. Vezető tisztségviselő váltás 

 Új vezérigazgató: Bajor Boldizsár 

 

2019.10.31. A zártkörűen működő Részvénytársaság megszűnése, beolvadása Nerium Park 

Zrt.-be 

Jogutód: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 
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Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt    

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 

 

 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás  / eFt / 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.10.31. 

Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 5 4 

Terv szerinti értékcsökkenés 

összesen: 

5 4 

 

 

 

 

Külföldi pénzeszközök:  

 

Devizában kötött ügyletek elszámolása: MNB árfolyamon                         

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: MNB árfolyamon                         

Árfolyam-különbözetek elszámolása: MNB árfolyamon         

         

                                         

 

Befektetett eszközök / eFt / 

 

 

Befektetett eszközök állományi változása:  

 

 

Megnevezés Nyitó Növekedés 

Bruttó 

Csökkenés 

Bruttó 

Nyitó 

ÉCS 

Növekedés 

ÉCS 

Csökkenés 

ÉCS 

Nettó 

Szoftver/vagyoni 

értékű jog 

26 0 0 18 4 0  4 

Összesen 26 0 0 18 4 0 4 
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Forgóeszközök 

 

 

Készletek     4 749 719 e Ft 

 ebből:  

  befejezetlen termelés   3 785 792 e Ft 

  késztermék          7 253 e Ft 

  áru                  956 674 e Ft 

 

Késztermékek között a Levendula lakópark értékesítésre még nem került garázs, illetve 

tárolók szerepelnek, a befejezetlen termelés és áru között pedig az építés alatt álló Paskál 

Rose lakópark. 

 

 

Társaság követelései   / eFt / 

       

   

Megnevezés 2018.12.31 2019.10.31 

Kaució ing. bérlet  500 0 

Adók 69 761 53 099 

Szállítói túlfizetés 0 62 

Előleg 1 000 26 670 

Követelés összesen 71 261 79 831 

 

 

 

 

Pénzeszközök                                176 083 e Ft 

ebből: 

  pénztár                       0 e Ft 

  bankbetét                  176 083 e Ft 

 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt / 

 

          

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 0 

Aktív időbeli – kamat  0 0 

Aktív időbeli – költségek  1 788 111 478 

Összesen  1 788 111 478 

 

Az elhatárolt költségek között nagyrészt az épülő lakások értékesítés során felmerült 

ingatlanközvetítési díj (68 956 e Ft), a szerződéskötési díj (13 414 e Ft) valamint az 

értékesítést segítő szolgáltatás (28 000 e Ft) szerepelnek. 
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Tőke üzleti éven belüli változása / eFt /  

 

 

Megnevezés  2018. év 2019. év             Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  151 391 57 411 0 93 980 

Jegyzett tőke  100 000 100 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Egyéb vállalkozás 100 000 100 000 0 0 

 Magánszemély 0 0 0 0 

Tőketartalék  0 0 0 0 

Eredménytartalék  79 242 0 0 79 242 

Adózott eredmény  -27 851 -42 589 0 14 738 

 

 

 

Társaság kötelezettségei   / eFt / 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt / 

 

 

          

      Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0 0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek 

kamata 

 6 488 607 239 

Passzív időbeli - költségek  6 838 0 

Összesen  13 326 607 239 

 

Az elhatárolt költségek közül a legjelentősebb a generálkivitelezés költségének elhatárolása 

574 524 eft értékben.  

 

 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Beruházási és fejlesztési hitelek 2 164 609 500 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 20 000 438 000 

Vevőktől kapott előlegek Paskál Rose lakópark  98 403 3 230 534 

Rövid lej.köt. jelentős tul.viszonyban lévő váll-sal 

szemben (PGVT Partners Kft) 

50 000       75 695 

Rövid lej.köt. jelentős tul.viszonyban lévő váll-sal 

szemben (Green Rose Kft) 

0       25 696 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 3 413 317 

Teljesítési garancia 378 000 156 000 

Adók 238 26 223 

Egyéb kötelezettség 15 0 

Kötelezettség összesen 2 714 678 4 452 465 
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Az eredménykimutatásban nem szerepel előző évi bázis adat, a Zrt 2019. évi  

jogutódlással történő alakulására  tekintettel az adatokat nem lehet összehasonlítani. 

 

 

 

 

Bevételek megoszlása / eFt / 

  

    

   

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31  

Értékesítés nettó árbevétele 0 42 180 

- Levendula lakópark lakás értékesítés 0 42 180 

Aktivált saját teljesítmények értéke 0 -  2 024 121 

- Levendula lakópark készlet állományváltozása 0 28 647 

- Paskál-Rose lakóparkok készlet 

állományváltozása 

0 - 2 052 768 

 

 

 

A 2019. évi árbevétele a jogelőd által építtetett Levendula lakóparkban ingatlan értékesítésből 

származik. Az aktívált saját teljesítmények értéke a Levendula lakópark értékesítéséből, és az 

építés alatt álló Paskál Rose lakópark költségeiből tevődik össze. 

 

 

 

Egyéb bevételek / eFt / 

 

 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Egyéb bevételek / eFt / 0 1 912 

 

 

 

 

Anyagköltség / eFt / 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.10.31 

Közmű díjak, áramdíj 0 4 142 

Összesen 0 4 142 
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Igénybe vett szolgáltatás   / eFt / 

       

          

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Bérleti díjak  0 1 040 

Karbantartási költség  0  14 

Marketing költség  0 32 000 

Ügyvédi díj  0 700 

Posta  0 273 

Könyvelés  0 8 500 

Adótanácsadás, könyvvizsgálat  0 3 754 

Telefon, internet költség  0 166 

Távhő, csatornadíj  0 19 

Ingatlanközvetítési díj Levendula 

Lakópark 

 0 1 120 

Építkezés alvállalkozói költség  0 1 977 037 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások  0 13 

Igénybe vett szolgáltatások összesen  0   2 024 636 

 

 

 

Egyéb szolgáltatás / eFt / 

           

Megnevezés 2018.12.31. 2019.10.31. 

Hatósági díjak  0  1 942 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási 

díjak 

 0 4 482 

Egyéb szolgáltatások összesen  0 6 424 

 

 

 

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Eladott áruk beszerzési értéke / eFt /  0 3 364 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások  / eFt / 

 

               

Állománycsoport: szellemi foglalkoztatottak 2018.12.31. 2019.10.31. 

Bérköltség 0 882 

- vezető tisztségviselő járandósága 0 882 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 2 

Bérjárulék 0 179 

 -      szociális hozzájárulási adó 0 166 

- szakképzési hozzájárulás 0 13 

Összesen 0 1 063 

 

A Zrt.-t vezérigazgató irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 
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Egyéb ráfordítások / eFt/ 

 

          

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Késedelmi kamat  0 47 

Kerekítés  0 2 

Iparűzési adó,   0 144 

Telekadó-, és építményadó  0 4 335 

Egyéb ráfordítások összesen  0 4 528 

 

 

 

Pénzügyi eredmény / eFt/ 

      

     

Megnevezés  2018.12.31. 2019.10.31. 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételek 

 0  

Pénzügyi műveletek ráfordításai – 

fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások 

 0 66 461 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  0 101 

Pénzügyi műveletek eredménye  0           -66 562 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték 

A Társaság a  jogutódlásra tekintettel a jogelőd, GreenVillage Kft által 2017-ben  megvásárolt 

telkek után fizetendő vagyonszerzési illeték értékét, mely a beruházás miatt felfüggesztésre 

került 2020.09.30-ig, a 0. számlaosztályban tartja nyilván. 

 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók   / eFt / 

  

 

 

Eszközök összetétele 

 

 

Megnevezés 2018.év 2019.év 

 Összeg  % Összeg % 

Befektetett eszközök 8 0 4 0 

Forgóeszközök 2 877 599 99,94 5 005 633 97,82 

Aktív időbeli elhatárolások 1 788 0,06 111 478 2,18 

Vagyoni eszközök 2 879 395  100,00 5 117 115 100,00 
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Tőkeerősség 

 

 

   2018.év 2019.év 

Saját tőke     

------------------------ 

 

  5,25 % 1,12 % 

Források     

 

 

 

Tőkearányos adózott eredmény 

 

 

   2018.év 2019.év 

Adózott eredmény     

------------------------   n.a. -0,74 

 

Saját tőke 

    

 

 

 

Pénzügyi helyzetet jellemző mutató / eFt / 

 

 

 

Likviditási mutató 

 

   2018.év 2019.év 

Forgóeszközök     

------------------------   359,98 % 126,65% 

 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

    

 

 

 

Likviditási gyorsráta 

 

   2018.év 2019.év 

Forgóeszközök-

Készletek 

    

------------------------   7,01 2,47 

 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek 
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Eladósodottság mértéke 

 

   2018.év 2019.év 

Kötelezettségek     

------------------------   1 793,15 % 7 755,42 % 

 

Saját tőke 

    

Saját tőke aránya 

 

   2018.év 2019.év 

Saját tőke     

------------------------   7,32 % 10,29 % 

 

Saját tőke+Hosszú 

lejáratú 

kötelezettségek 

    

 

 

 

Jövedelmezőségi mutatók 

 

 

 

Eszközmegtérülés 

 

  2018.év 2019.év 

 Adózott eredmény    

------------------------  n.a. -0,83 %  

 

 Mérlegfőösszeg 

   

 

 

 

Tőkemegtérülés 

 

  2018.év 2019.év 

 Adózott eredmény    

------------------------  n.a. -42,58% 

  

Jegyzett tőke 

   

 

 

 

 

Árbevételarányos jövedelmezőség 

 

  2018.év 2019.év 

Adózott eredmény    

------------------------  n.a. -100,96% 

 

Nettó árbevétel 
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Társasági adó levezetés /eFt/ 

 

               

Megnevezés  2019.10.31. 

Adózás előtti eredmény  -42 510 

- adóalap növelő tételek összesen 4 

                 értékcsökkenési leírás  4 

- adóalap csökkentő tételek  4 

                 értékcsökkenési leírás  4 

Társasági adó alapja  -42 510 

Elvárt adó alapja  882 

Társasági adó  79 

Adózott eredmény  -42 589 

 

 

 

A Társaság az elvárt adót megfizeti. 

 

 

 

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 

 

A Zrt. a 2019. évet 42 589 e Ft veszteséggel zárta.  

A jogelőd GreenVillage Ingatlanfejlesztő Kft által a korábbi években megépített ingatlanok 

eladása nagyrészt lezárult, és 2019.évben a Paskál Rose lakópark építése van folyamatban, 

amelynek várható befejezése 2020. év.  

A Társaság 2019. október 31. napjával megszűnt, mivel beolvadt a Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zrt-be. 
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Cash flow – kimutatás                                                                               eFt 

      

           

 2019. év 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás 1 340 588 

Adózás előtti eredmény -42 510 

Elszámolt amortizáció 4 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása -3 096 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 2 936 101 

Passzív időbeli elhatárolás változása 593 913 

Vevőkövetelés változása 0 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -2 034 055 

Aktív időbeli elhatárolások változása -109 690 

Fizetendő adó /nyereség után / -79 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 

Befektetett eszközök beszerzése 0 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -1 246 609 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 

bevétele 

0 

Hitel és kölcsön felvétele 1 003 391 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

visszafizetése 

0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -2 250 000 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 

kötelezettségek változása 

0 

Pénzeszközök változása 93 979 

 

 

Budapest, 2019. november 15. 

 

 

 

Piukovics András 

a jogutód Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt  

   Vezérigazgató   
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  

  

A GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

    

Vélemény   

Elvégeztem GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  („a Társaság”) 2019. évi 

éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. oktober  31-i fordulónapra készített 

mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege  5 117 115 E Ft, az adózott eredmény -42 589  

E Ft (veszteség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 

számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.   

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. október31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”).   

A vélemény alapja  

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.   

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok 

Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.   

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.   

Egyéb információk: Az üzleti jelentés  

Az egyéb információk a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti 

jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály 

vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” 

szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.   

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.   

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.   
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Véleményem szerint a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti 

jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más 

jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem 

mondok véleményt.   

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm.  

A Társaság 2019. évi éves beszámolója jogutódlással megszűnő tevékenységet záró beszámoló, mivel egyesül 

(beolvad) a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.   

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.   

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége   

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 

mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.   

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.   

Továbbá:  

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.  

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.  
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• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.   

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.  

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

  

Budapest, 2019. november 15.  

  

  

      
Bácsi Ferencné  

Kamari tag könyvvizsgáló  

Nyilvántartási szám: 002896  

  
  



7.9 Nerium Park Kft. 2017. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 

kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A Nerium Park Kft. könyvvizsgálattal 

alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 

megtörtént.) 



Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-282332, Adószám: 25561832-2-42)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

1 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Közzétevő cég adatai:

Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-282332 Adószám: 25561832-2-42 KSH szám: 25561832-6810-113-01
Székhely: Magyarország, 1066 Budapest Dessewffy utca 18-20. fszt. emelet
Első létesítő okirat kelte: 2016. május 02.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018.04.06/1.; szövege: magyar)■

Könyvelő

KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-890376
Adószám: 14132762-2-42
Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Aradi utca 63. III.
emelet 1. ajtó

Csabai Mónika
Regisztrációs száma: 170066

Beküldő

Klein Félix
Beküldő személy képviseleti minősége:
Társaság törvényes képviseletét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 1 1 -
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. április 06.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Klein Félix

3 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 0 308
003. I. Immateriális javak 0 297
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek 297
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 0 11

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 990 968 2 553 275
031. I. Készletek 729 208 2 258 970
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 29 208 1 558 970

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

4 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 700 000 700 000
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 255 079 260 680

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők)

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 255 079 260 680
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 6 681 33 625
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 6 681 33 625
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 7 239
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 7 7 239

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 990 975 2 560 822
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 864 -23 806
064. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

5 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 0 -2 136
069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény -2 136 -24 670
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 989 151 2 577 529
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 265 240 1 522 560
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 265 240 1 522 560
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 723 911 1 054 969
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 20 000

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

6 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 40 000
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 700 000 894 191

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 3 810

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 101 120 778
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 960 7 099
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 960 7 099

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 990 975 2 560 822

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 29 208 1 529 762
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 29 208 1 529 762
007. III. Egyéb bevételek 1 1
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 15
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 18 809 1 509 257
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 5 877 9 760
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 24 686 1 519 032
015. 10. Bérköltség 960 4 115
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 274 709
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 1 234 4 824
019. VI. Értékcsökkenési leírás 0 154
020. VII. Egyéb ráfordítások 0 1 917
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 289 3 836
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:10:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 06.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
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A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 5 425 28 506

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 425 28 506
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye -5 425 -28 506
045. C. Adózás előtti eredmény -2 136 -24 670
046. X. Adófizetési kötelezettség 0 0
047. D. Adózott eredmény -2 136 -24 670

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:10:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Jogi körülmények 

 

Név:               Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft. 

Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 2016.05.02. 

Alapítási mód:            új alapítás  

Adószám:  25561832-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-282332 

Bejegyezve:  2016.05.17. 

Székhely:  1066 Bp.Dessewffy u.18-20. fszt. 

Tevékenységi kör: 6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Alapítók:  Batta Balázs   50% 

   MK Trade Fórum ker. Kft      50% 

    
 

A beszámolót aláírja Klein Félix ügyvezető 

Cím:. 2081 Piliscsaba Zrínyi u. 24 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

 

Alapítás óta történt: 
 

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt 

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100e Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 

 

 
 

Külföldi pénzeszközök:                                                        nincs 

Devizában kötött ügyletek elszámolása:     nem volt 

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: nem volt 

Árfolyam-különbözetek elszámolása:   nem volt 

 

A Kft. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 
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Befektetett eszközök  
 

2017.01.01-2017.12.31 
 

Bruttó érték                                                                                                 Adatok eFt-ban 

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 450      0 0             450 

114 Szellemi termékek 450 0 0 450 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 12 0 0 12 

145 Kisértékű eszközök 12 0 0 12 

Összes bruttó  462 0 0 462 

 

 

      

Könyv szerinti Értékcsökkenés     

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 0             153 0           153 

114 Szellemi termékek 0  153 0 153 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 0 1 0 1 

145 Kisértékű eszközök 0 1 0 1 

Összes értékcsökkenés 0 154 0 154 

 

Nettó érték: 308e Ft 
 

 

 

Készletek / e Ft / 
 

Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 29 208 1 558 970 

Telek 700 000 700 000 

Készletek összesen 729 208 2 258 970 

 

 

Követelések / e Ft /              
     
Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Óvadék 250 000 250 000 

Kaució  0 190 

Általános forgalmi adó 5 079 10 490 

Követelések összesen 255 079 260 680 

 

 

Pénzeszközök / e Ft / 
 

Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31.  2017. 

Pénztár 0 0 

Bankbetétek 6 681 33 625 

Pénzeszközök összesen 6 681  33 625 
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Aktív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés    2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 0 

Aktív időbeli – kamat  0 0  

Aktív időbeli – költségek  7 7 239 

Aktív időbeli elhatárolások összesen  7 7 239 

 
 

 

Tőke üzleti éven belüli változása  /e Ft/ 
 

  2016.05.02.-

2016.12.31. 

2017.12.31.             Változás 

Megnevezés    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  864 -23 806  0 24 670 

Jegyzett tőke  3 000 3 000  0 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0 0 

 Egyéb vállalkozás 1 500 1 500 0 0 

 Magánszemély 1 500 1 500  0 0 

Eredménytartalék  0 -2 136 0 2 136 

Adózott eredmény   -2 136 -24 670  0 22 534 

 
 

Társaság kötelezettségei / e Ft / 
 

 

Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31 2017.12.31. 

Beruházási és fejlesztési hitel 265 240 1 522 560 

Rövid lejáratú hitel 0 40 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 20 000 0 

Vevőtől kapott előleg 700 000 894 191 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 3 810 0 

Személyi jövedelemadó 18 55 

Nyugdíjbiztosítási járulék 12 37 

Egészségbiztosítási járulék 8 29 

Szociális hozzájárulási adó 32 59 

Szakképzési hozzájárulás 1 4 

Bankkal szembeni kötelezettség 30 0 

Teljesítési garancia 0 120 594 

Kötelezettség összesen 989 151 2 577 529 

   

Passzív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés  2016.05.02.-2016.12.31 2017.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0 0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata  944 4 495 

Passzív időbeli - költségek  16 2 604 

Passzív időbeli elhatárolások összesen  960 7 099 
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Bevételek megoszlása /eFt/ 
 

 

Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele 0 0  

   

  2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Aktivált saját teljesítmények értéke  29 208 1 529 762  

  Saját termelésű készletek állományváltozása   29 208 1 529 762  

  

  2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Egyéb bevételek  1 1 

     

  

 

   

 Anyagköltség / e Ft/    
     

Megnevezés  2016.05.02.-2016.12.31 2017.12.31. 

Anyagköltség  0 15 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatás / e Ft / 

 
Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Bérleti díjak 0 825  

Könyvelési díj 375 4 680 

Ügyvéd, közjegyzői díjak 350 5 

Építkezéshez kapcsolódó szolgáltatás 18 000 1 489 200  

Műszaki ellenőri tevékenység 0 2 500 

Értékbecslés 70 200  

Marketing költség 0 11 550 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 14 297 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 18 809 1 509 257 

 

 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 

 
Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Hatósági díjak 2 376 949  

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 3 501 8 811  

Biztosítási díjak 0    0 

Egyéb szolgáltatások összesen 5 877 9 760 
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Személyi jellegű ráfordítások / e Ft / 
 

Megnevezés 2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Bérköltség 960 4 115 

                vezető tisztségviselő járandósága 960 1 440 

                 munkavállaló járandósága 0 2 675 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 

Bérjárulék 274 709 

              szakképzési hozzájárulás 15 45 

 szociális hozzájárulási adó 259 664 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 234 4 824 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám:  1 fő 

 

 

Egyéb ráfordítások /e Ft/ 

 
          

Megnevezés  2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 
Kerekítés  0 2 

Telekadó  0 1 915 

Egyéb ráfordítások összesen  0 1 917 

 

 

Pénzügyi eredmény /e Ft/ 

  
         

Megnevezés  2016.05.02.-2016.12.31. 2017.12.31. 

Pénzügyi műveletek bevételei  0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  5 425 28 506 

Fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások 

  

5 425 

 

28 506  

Pénzügyi műveletek eredménye  - 5 425 - 28 506 

 
 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

 

 
Eszközök összetétele 
 

 2016.05.02-2016.12.31.   2017.12.31.  

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 0 0,00 308 0,01 

Forgóeszközök 990 968 99,99 2 553 275 99,71 

Aktív időbeli elhatárolások 7 0,01 7 239 0,28 

Vagyoni eszközök 990 975 100,00 2 560 822 100,00 
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Forgóeszközök megoszlása 

  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  25,74 % 

 

10,21% 

Forgóeszközök    

    

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0,09% -0,30% 

Mérlegfőösszeg    

Jegyzett tőke    

-----------------------------  347,22% -12,60% 

Saját tőke    

     

Adózott eredmény    

-----------------------------  -247,22% -103,63% 

Saját tőke    

 

Befektetett eszközök fedezete 

 
  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  0,00% - 7 729,22% 

Befektetett eszközök    

 
Jövedelmezőségi mutatók 
 

  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  0,00% 0,00% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele  0,00% 0,00% 

-----------------------------    

Adózott eredmény    

 

 

Eszközmegtérülés 
 

 

  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -0,22% -0,96% 

 Mérlegfőösszeg    
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Tőkemegtérülés 
 

 

  2016.05.02-2016.12.31. 2017.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -71,20% - 822,33% 

 Jegyzett tőke    

 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték 

 

Társaság a 0. számlaosztályban tartja nyilván 2016-ban vásárolt telek vagyonszerzési illeték 

összegét, melynek értéke 28 000e Ft.  

Beruházás miatt a vagyonszerzési illeték   2020.06.22-ig felfüggesztésre került.  
 

 

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 

 

A Kft a 2017. évet 24 670e Ft veszteséggel zárta. 

 

A Társaság 2016-ban beruházási céllal vásárolt építési telken folyamatosan ingatlanok 

építését végzi, bevételeit az ingatlanok értékesítéséből kívánja a jövőben elérni.  

 
 

 

Társasági adó levezetése/ e Ft / 
 

 

Megnevezés 2016. 2017. 

Adózás előtti eredmény - 2 136 - 24 670 

Adóalap növelő tételek összesen 0 727 

   értékcsökkenési leírás 0 154 

   alultőkésítés 0 573 

Adóalap csökkentő tételek 0 154 

   értékcsökkenési leírás 0 154 

Társasági adó alapja -2 136 -24 097 

Elvárt adóalap 0 1 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott eredmény 
 

-2 136 

 

- 24 097 

 

 

Budapest, 2018.02.28. 

 

 

 

 

 

         Klein Félix 

           ügyvezető 



Cash flow – kimutatás   

Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft                                                             eFt  

               
 2017.01.01.-

2017.12.31 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközök változás -1 249 914 

Adózás előtti eredmény -24 670 

Elszámolt amortizáció 154 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 

Szállítói kötelezettség változása -3 810 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 314 868 

Passzív időbeli elhatárolás változása 6 139 

Vevőkövetelés változása 0 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -1 535 363 

Aktív időbeli elhatárolások változása -7 232 

Fizetendő adó /nyereség után / 0 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -462 

Befektetett eszközök beszerzése -462 

Befektetett eszközök eladása 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 1 277 320 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 

Hitel és kölcsön felvétele 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása 

0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás  / tőkeleszállítás / 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 1 277 320 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása 

0 

Pénzeszközök változása 26 944 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  jogutódjának, a SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

 

Vélemény  

Elvégeztem a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1066 Budapest, 

Dessewffy utca 18-20. fszt. , cégjegyzékszám:01-09-282332)  („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december  31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az 

eszközök és források egyező végösszege  2 560 822  E Ft, az adózott eredmény – 24 670 E Ft (veszteség) -, és  az 

ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 

elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 

„számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 

„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentéséből 

állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában 

az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  2017. évi üzleti jelentése 

minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a 

Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok 

véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 2017. évben a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett gazdálkodó.             

A  SunDell Estatae Zártkörúen Működő Részvénytársaság,  mint  jogutódtársaság  részvényesei a  SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság  részvényeinek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő 

bevezetését határozták el. A bevezetéshez kötelezően készülő  tájékoztatóban  a jogelőd Társaság a beszámolóját 

könyvvizsgálni kell. A Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  beszámolájának 

könyvvizsgálatát  a  beszámoló közzétételét követően, utólag végeztem el. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
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• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

            
Bácsi Ferencné 

Kamari tag könyvvizsgáló 

Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



7.10 Nerium Park Kft. 2018. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklet, cash-flow 

kimutatás, aláírt könyvvizsgálói jelentés (A Nerium Park Kft. könyvvizsgálattal 

alátámasztott beszámolót eredetileg nem készített, amelynek auditálása azonban időközben 

megtörtént.) 
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Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei
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KHALEESI Kontroll Könyvelő Korlátolt Felelősségű
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Beküldő
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A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
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üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 2 1 1
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. január 21.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Piukovics András
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A cég elnevezése: NERIUM PARK INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 308 72
003. I. Immateriális javak 297 72
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok
007. 4. Szellemi termékek 297 72
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 11 0

012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11 0
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés

025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030. B. Forgóeszközök 2 553 275 7 999 179
031. I. Készletek 2 258 970 4 669 384
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 558 970 3 968 424

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk 700 000 700 000
037. 6. Készletekre adott előlegek 0 960
038. II. Követelések 260 680 1 577 218

039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők) 399 197

040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 1 060 000

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 260 680 118 021
045. 7. Követelések értékelési különbözete

046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047. III. Értékpapírok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek

052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 33 625 1 752 577
055. 1. Pénztár, csekkek
056. 2. Bankbetétek 33 625 1 752 577
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 239 163 347
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása 7 239 163 347

060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök (aktívák) összesen 2 560 822 8 162 598
062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke -23 806 -190 508
064. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

065. Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

5 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:11:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. január 21.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:11:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: NERIUM PARK INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
067. III. Tőketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék -2 136 -26 806
069. V. Lekötött tartalék 0 0
070. VI. Értékelési tartalék 0 0
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény -24 670 -166 702
074. E. Céltartalékok 0 0
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 2 577 529 8 263 451
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben

084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 522 560 2 826 588
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 522 560 2 826 588
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 054 969 5 436 863
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

6 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:11:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. január 21.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:11:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: NERIUM PARK INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

096. Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097. 2. Rövid lejáratú hitelek 40 000 865 200
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 894 191 3 767 535

099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók) 0 4 063

100. 5. Váltótartozások

101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

0 250 000

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 120 778 550 065
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107. G. Passzív időbeli elhatárolások 7 099 89 655
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása 7 099 89 655

110. 3. Halasztott bevételek
111. Források (passzívák) összesen 2 560 822 8 162 598

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

7 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:11:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. január 21.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:11:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: NERIUM PARK INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 1 529 762 2 409 454
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 1 529 762 2 409 454
007. III. Egyéb bevételek 1 1
008. Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés
009. 05. Anyagköltség 15 56
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 509 257 2 367 189
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 9 760 10 555
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 519 032 2 377 800
015. 10. Bérköltség 4 115 4 440
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
017. 12. Bérjárulékok 709 964
018. V. Személyi jellegű ráfordítások 4 824 5 404
019. VI. Értékcsökkenési leírás 154 236
020. VII. Egyéb ráfordítások 1 917 102 160
021. Ebből: ─ Értékvesztés
022. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 836 -76 145
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

025. 14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek

026. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

027.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
032. Ebből: ─ Értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

8 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:11:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. január 21.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:11:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



A cég elnevezése: NERIUM PARK INGATLANFEJLESZTŐ KFT Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-282332 Pénzegység: ezer
Adószáma: 25561832-2-42

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Átalakulás miatti üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év
adatai *

Lezárt üzleti
év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

035. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

036.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek

037. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások 28 506 90 557

039. Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
042. Ebből: ─ Értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 506 90 557
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye -28 506 -90 557
045. C. Adózás előtti eredmény -24 670 -166 702
046. X. Adófizetési kötelezettség 0 0
047. D. Adózott eredmény -24 670 -166 702

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

9 / 9 oldal

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 25. (11:11:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. január 21.

i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 25. 11:11:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Jogi körülmények 

 

Név:               Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft. 

Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 2016.05.02. 

Alapítási mód:            új alapítás  

Adószám:  25561832-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-282332 

Bejegyezve:  2016.05.17. 

Székhely:  1066 Bp.Dessewffy u.18-20. fszt. 

Tevékenységi kör: 6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Alapítók:  Batta Balázs   50% 

   MK Trade Fórum ker. Kft      50% 

    
 

A beszámolót aláírja:   Piukovics András, mint a Nerium  Ingatlanfejlesztő Zrt. jogutód  

                                     vezérigazgatója  

Cím:.                                  1142. Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2. 

 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

 

Regisztrált könyvelő: Csabai Mónika 170066 

   

 

 

Alapítás óta történt: 
 

 

2018.04.25.  Ügyvezető újraválasztása 2019.04.25-ig 

 

2018.08.16.  Tulajdonos változás: 

   ProAdmin  Hungary Kft.   50% 

   Batta Balázs          50% 

 

2018.08.27.  Tulajdonos változás:  

   P.Wright Invest Zrt.         50% 

   ProAdmin Hungary Kft.    25% 

   Primula Kincs Kft.             25% 

 

 

2018.12.31.                Cégformaváltás 

   A Kft. jogutódja: Nerium Park Zrt. 
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Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    záró beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt 

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100e Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 

 

 
 

Külföldi pénzeszközök:                                                        nincs 

Devizában kötött ügyletek elszámolása:     nem volt 

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: nem volt 

Árfolyam-különbözetek elszámolása:   nem volt 

 

A Kft. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 

 
 

Befektetett eszközök  
 

 

2018.01.01-2018.12.31 
 

Bruttó érték                                                                                                 Adatok eFt-ban 

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 450      0 0             450 

114 Szellemi termékek 450 0 0 450 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 12 0 0 12 

145 Kisértékű eszközök 12 0 0 12 

Összes bruttó  462 0 0 462 

 

 

      

Könyv szerinti Értékcsökkenés     

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 153             225 0           378 

114 Szellemi termékek 153  225 0 378 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 1 11 0 12 

145 Kisértékű eszközök 1 11 0 12 

Összes értékcsökkenés 154 236 0 390 

 

Nettó érték: 72e Ft 
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Készletek / e Ft / 
 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 558 970 3 968 424 

Telek 700 000 700 000 

Készletekre adott előleg 0 960 

Készletek összesen 2 258 970 4 669 384 

 

 

Követelések / e Ft /              
     
Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Vevő követelés 0 399 197 

Követelés jelentős tulajdoni viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

 

0 

 

1 060 000 

Óvadék 250 000 0 

Kaució  190 190 

Adott előleg 0 51 000 

Ügyvédi letét 0 2 390 

Követelés szállítóval szemben 0 90 

Általános forgalmi adó 10 490 64 351 

Követelések összesen 260 680 1 577 218 

 

 

Pénzeszközök / e Ft / 
 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Pénztár 0 0 

Bankbetétek 33 625 1 752 577 

Pénzeszközök összesen 33 625 1 752 577 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés    2017.12.31. 2018.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 0 

Aktív időbeli – kamat  0  0 

Aktív időbeli – költségek  7 239 163 347 

Aktív időbeli elhatárolások összesen  7 239 163 347 

 
 

Tőke üzleti éven belüli változása  /e Ft/ 
 

  2017.12.31. 2018.12.31.             Változás 

Megnevezés    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  -23 806  - 190 508 0 166 702 

Jegyzett tőke  3 000  3 000 0 0 

 Anyavállalat 0 0 0  

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0  

 Egyéb vállalkozás 1 500 3 000 1 500  

 Magánszemély 1 500  0 0 1 500 

Eredménytartalék  -2 136 - 26 806 0 24 670 

Adózott eredmény   -24 670  - 166 702 0 142 032 
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Társaság kötelezettségei / e Ft / 
 

 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Beruházási és fejlesztési hitel 1 522 560 2 826 588 

Rövid lejáratú hitel 40 000 865 200 

Vevőtől kapott előleg 894 191 3 767 535 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 0 4 063 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 

  

250 000 

Személyi jövedelemadó 55 18 

Nyugdíjbiztosítási járulék 37 12 

Egészségbiztosítási járulék 29 9 

Szociális hozzájárulási adó 59 24 

Szakképzési hozzájárulás 4 2 

Meghiúsulási kötbér 0 100 000  

Petneházy u.  megállapodás szerinti kötelezettség 0 450 000 

Teljesítési garancia 120 594 0 

Kötelezettség összesen 2 577 529 8 263 451 

   

Passzív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés  2017.12.31.  2018.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0  0 

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata  4 495  10 339 

Passzív időbeli - költségek  2 604  79 316 

Passzív időbeli elhatárolások összesen  7 099  89 655 

 

 

Bevételek megoszlása /eFt/ 
 

 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele 0 0 

   

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Aktivált saját teljesítmények értéke  1 529 762 2 409 454 

  Saját termelésű készletek állományváltozása   1 529 762 2 409 454 

  

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Egyéb bevételek  1 1 

     

  

 

   

 Anyagköltség / e Ft/    
     

Megnevezés  2017.12.31. 2018.12.31. 

Anyagköltség  15 56 
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Igénybe vett szolgáltatás / e Ft / 
 

 
Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Bérleti díjak 825  900 

Ügyviteli szolgáltatás  4 680 7 700 

Könyvvizsgálat 0 200 

Ügyvédi díj 5 0 

Tanácsadás, szakértői díj 0 1 226 

Építkezéshez kapcsolódó szolgáltatás 1 489 200  2 304 016 

Műszaki ellenőri tevékenység 2 500 3 000 

Építkezéshez kapcsolódó közmű építések, javítások 0 4 773 

Értékbecslés 200  0 

Marketing költség 11 550 45 000 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 297 374 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 1 509 257 2 367 189 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 

 
Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Hatósági díjak 949  542 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 8 811  10 013 

Egyéb szolgáltatások összesen 9 760 10 555 

 

Személyi jellegű ráfordítások / e Ft / 
 

Megnevezés 2017.12.31. 2018.12.31. 

Bérköltség 4 115 4 440 

                vezető tisztségviselő járandósága 1 440 1 440 

                 munkavállaló járandósága 2 675 3 000 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 

Bérjárulék 709 964 

              szakképzési hozzájárulás 45 84 

 szociális hozzájárulási adó 664 880 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 4 824 5 404 

 

A Kft.-t ügyvezető irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám:  2 fő 

 

 

Egyéb ráfordítások /e Ft/ 

 
          

Megnevezés  2017.12.31. 2018.12.31. 
Kártérítés vevő részére  0 200 

Meghiúsulási kötbér  0 100 000 

Behajtási költségátalány  0 13 

Késedelmi kamat  0 31 

Telekadó  1 915 1 915 

Kerekítés  2 1 

Egyéb ráfordítások összesen  1 917 102 160 
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Pénzügyi eredmény /e Ft/ 

  
         

Megnevezés  2017.12.31. 2018.12.31. 

Pénzügyi műveletek bevételei  0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  28 506 90 557 

Fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások 

  

28 506  

 

90 557 

Pénzügyi műveletek eredménye  - 28 506 - 90 557 

 
 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

 

 
Eszközök összetétele 
 

 2017.12.31. 2018.12.31.  

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 308 0,01 72 0,01 

Forgóeszközök 2 553 275 99,71 7 999 179  97,99 

Aktív időbeli elhatárolások 7 239 0,28 163 347 2,00 

Vagyoni eszközök 2 560 822 100,00 8 162 598 100,00 

 

 

Forgóeszközök megoszlása 
 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  10,21% 19,71% 

Forgóeszközök    

    

 

 

 

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  -0,93% -2,33% 

Mérlegfőösszeg    

Jegyzett tőke    

-----------------------------  -12,60% -1,57% 

Saját tőke    

     

Adózott eredmény    

-----------------------------  -1,037% -0,88% 

Saját tőke    
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Befektetett eszközök fedezete 

 

 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  - 7 729,22% -264 594,44% 

Befektetett eszközök    

 
 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------  0,00% 0,00% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele  0,00% 0,00% 

-----------------------------    

Adózott eredmény    

 

 

Eszközmegtérülés 
 

 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -0,96% -2,04% 

 Mérlegfőösszeg    

 

 

Tőkemegtérülés 
 

 

  2017.12.31. 2018.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  - 822,33% -5 556,73% 

 Jegyzett tőke    

 

 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték 

 

Társaság a 0. számlaosztályban tartja nyilván 2016-ban vásárolt telek vagyonszerzési illeték 

összegét, melynek értéke 28 000e Ft.  

Beruházás miatt a vagyonszerzési illeték   2020.06.22-ig felfüggesztésre került.  
 

 

 

 



 9 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 

 

A Kft. 2018. üzleti évet 166 702 eFt veszteséggel zárta.  

 

A Társaság 2016-ban beruházási céllal vásárolt építési telken ingatlanok építését végzi, 

bevételeit az ingatlanok értékesítéséből kívánja a jövőben elérni.  

 
 

A tagok a 2018.08.28/1.Kft.sz. határozatban döntöttek társasági formaváltással történő 

átalakulásról, valamint az átalakulás keretében a tőke pótlásáról.  

Az átalakulás keretében a jogutód Zrt-ben a tőkepótlással a negatív saját tőke rendezése 

megtörtént.  

 

2018.12.31. hatállyal a Kft. jogutódlással történő átalakulással megszűnt. 

 
 

Társasági adó levezetése/ e Ft / 
 

 

Megnevezés 2017. 2018. 

Adózás előtti eredmény - 24 670 - 166 702 

Adóalap növelő tételek összesen 727 5 250 

   értékcsökkenési leírás 154 236 

   alul tőkésítés 573 0 

   kamatbevétel kiesés 0 5 014 

Adóalap csökkentő tételek 154 236 

   értékcsökkenési leírás 154 236 

Társasági adó alapja - 24 097 - 161 688 

Elvárt adóalap 1 0 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott eredmény - 24 670 -166 702 

 

A felhalmozott veszteség elhatárolás összege -26 233 eFt. 
 

 

Budapest, 2019.01.18. 

 

 

 

 

 

       Piukovics András 

       vezérigazgató 

       Nerium Park Zrt. jogutód 



1.sz. melléklet

Nerium Park Kft.
Cash Flow - 2018.12.31

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS -660 276

Adózás előtti eredmény +/- -166 702

Elszámolt amortizáció + 236

Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 0

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 0

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0

Szállítói kötelezettség változása +/- 4 063

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- 3 302 631

Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 82 556

Vevőkövetelés változása +/- -399 197

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/- -3 327 755

Aktív időbeli elhatárolások változása +/- -156 108

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS 0

Befektetett eszközök beszerzése - 0

Befektetett eszközök eladása + 0

Kapott osztalék, részesedés + 0

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 2 379 228

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 250 000

Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0

Hitel és kölcsön felvétele + 2 169 228

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, 

beváltása + 0

Véglegesen kapott pénzeszköz + 0

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -40 000

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0

Véglegesen átadott pénzeszköz - 0

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- 0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 1 718 952
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  jogutódjának, a SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság részvényeseinek  

 

Vélemény  

Elvégeztem a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1066 Budapest, 

Dessewffy utca 18-20. fszt. , cégjegyzékszám:01-09-282332)  („a Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december  31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az 

eszközök és források egyező végösszege  8 162 598  E Ft, az adózott eredmény -166 702 E Ft (veszteség) -, és  az 

ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 

elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 

„számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 

„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti jelentéséből 

állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában 

az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés 

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 

beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges 

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk 

lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  2018. évi üzleti jelentése 

minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a 

Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok 

véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így 

e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 2018. évben a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett gazdálkodó.             

A  SunDell Estatae Zártkörúen Működő Részvénytársaság,  mint  jogutódtársaság  részvényesei a  SunDell Estatae 

Zártkörúen Működő Részvénytársaság  részvényeinek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő 

bevezetését határozták el. A bevezetéshez kötelezően készülő  tájékoztatóban  a jogelőd Társaság a beszámolóját 

könyvvizsgálni kell. A Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  beszámolájának 

könyvvizsgálatát  a  beszámoló közzétételét követően, utólag végeztem el. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 

tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 

beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására 

való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. 

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 

garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
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• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek 

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul 

szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

                           
Bácsi Ferencné 

Kamari tag könyvvizsgáló 

Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



7.11 Nerium Park Zrt. átalakulási végleges vagyonmérlege, aláírt könyvvizsgálói jelentés 



Végleges vagyonmérleg  -  átalakuló Nerium Park Zrt. 2019.10.31

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése
Átvevő Nerium Park 
Zrt. könyv szerinti 

értéke
Végleges vagyonmérleg 

A. Befektetett eszközök 25 000 0 25 000

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kisérlet fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 25 000 0 25 000

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 25 000 25 000

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestasítő értékpapír

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök 4 051 952 0 4 051 952

I. KÉSZLETEK 2 097 872 2 097 872

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 13 628 13 628

3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek 1 819 459 1 819 459

5. Áruk 264 622 264 622

6. Készletekre adott előlegek 163 163

II. KÖVETELÉSEK 1 867 569 0 1 867 569

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő

4. Követelések egyéb vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések 1 867 569 1 867 569

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestítő értékp.

IV. PÉNZESZKÖZÖK 86 511 0 86 511

1. Pénztár

2. Bankbetétek 86 511 86 511

C. Aktív időbeli elhatárolások 91 179 0 91 179

1. Bevételek aktívidőbeli 

2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 91 179 91 179

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen 4 168 131 0 4 168 131

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés



A tétel megnevezése
Átvevő Nerium Park 
Zrt. könyv szerinti 

értéke
Végleges vagyonmérleg 

D. Saját tőke 1 825 229 0 1 825 229

I. JEGYZETT TŐKE 10 000 10 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK 243 000 243 000

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 572 229 1 572 229

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

E. Céltartalékok 0 0 0

1. Céltartalék várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek 2 228 396 0 2 228 396

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben

2. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk.

3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós köt. egyéb rész. Viszonyban levé vállalk.szemben

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 228 396 0 2 228 396
1. Rövid lejáratú kölcsönök

 - ebből: az átváltoztatható kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek 1 955 642 1 955 642
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 111 426 111 426
5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben

7. Rövid lej.köt.jelentős részesedési viszonyban lévő vállalk. 126 500 126 500
8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 34 828 34 828

G. Passzív időbeli elhatárolások 114 506 0 114 506
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 114 506 114 506
3. Halasztott bevételek

Források összesen 4 168 131 0 4 168 131

Dátum: Budapest, 2019.11.22

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés

vállalkozás vezetője



Végleges vagyonmérleg -  beolvadó F.Lloyd Ingatlan Zrt. 2019.10.31

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése
Beolvadó F.Lloyd 

Ingatlan Zrt. könyv 
szerinti értéke

Végleges vagyonmérleg  

A. Befektetett eszközök 0 0 0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kisérlet fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestasítő értékpapír

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök 7 896 831 4 148 285 12 045 116

I. KÉSZLETEK 6 775 630 4 148 285 10 923 915

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 5 067 631 2 948 391 8 016 022

3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk 1 707 999 1 199 894 2 907 893

6. Készletekre adott előlegek

II. KÖVETELÉSEK 80 362 0 80 362

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 133 133

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyb.levő vállal.

4. Követelések egyéb vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6.Egyéb követelések 80 229 80 229

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestítő értékp.

IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 040 839 1 040 839

1. Pénztár

2. Bankbetétek 1 040 839 1 040 839

C. Aktív időbeli elhatárolások 482 950 0 482 950

1. Bevételek aktívidőbeli 35 35

2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 482 915 482 915

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen 8 379 781 4 148 285 12 528 066

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés



A tétel megnevezése
Beolvadó F.Lloyd 

Ingatlan Zrt. könyv 
szerinti értéke

Végleges vagyonmérleg  

D. Saját tőke -85 942 4 148 285 4 062 343

I. JEGYZETT TŐKE 5 000 5 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK 0 4 148 285 4 148 285

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -127 392 -127 392

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 36 450 36 450

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

E. Céltartalékok 11 391 0 11 391

1. Céltartalék várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék 11 391 11 391

F. Kötelezettségek 7 777 637 0 7 777 637

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben

2. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk.

3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 668 380 5 668 380
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 968 380 2 968 380
2. Átváltoztatható kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 2 700 000 2 700 000
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós köt. egyéb rész. Viszonyban levé vállalk.szemben

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 109 257 2 109 257
1. Rövid lejáratú kölcsönök 1 323 000 1 323 000
 - ebből: az átváltoztatható kötvények

2. Rövid lejáratú hitelekű

3. Vevőktől kapott előlegek 416 050 416 050
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 9 207 9 207
5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 361 000 361 000

G. Passzív időbeli elhatárolások 676 695 0 676 695
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 676 695 676 695
3. Halasztott bevételek

Források összesen 8 379 781 4 148 285 12 528 066

Dátum: Budapest, 2019.11.22

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés

vállalkozás vezetője



Végleges vagyonmérleg  -  beolvadó GreenVillage Zrt. 2019.10.31

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése
Beolvadó GreenVillage 

Zrt.  könyv szerinti 
értéke

Végleges vagyonmérleg   

A. Befektetett eszközök 4 0 4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4 4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kisérlet fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok 4 4

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós, jelentős tulajdonosi részesedés

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestasítő értékpapír

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök 5 005 633 3 543 446 8 549 079

I. KÉSZLETEK 4 749 719 3 543 446 8 293 165

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 785 792 2 338 909 6 124 701

3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek 7 253 20 031 27 284

5. Áruk 956 674 1 184 506 2 141 180

6. Készletekre adott előlegek

II. KÖVETELÉSEK 79 831 0 79 831

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyb.levő vállal.

4. Követelések egyéb vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések 79 831 79 831

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestítő értékp.

IV. PÉNZESZKÖZÖK 176 083 176 083

1. Pénztár

2. Bankbetétek 176 083 176 083

C. Aktív időbeli elhatárolások 111 478 0 111 478

1. Bevételek aktívidőbeli 

2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 111 478 111 478

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen 5 117 115 3 543 446 8 660 561

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés



A tétel megnevezése
Beolvadó GreenVillage 

Zrt.  könyv szerinti 
értéke

Végleges vagyonmérleg   

D. Saját tőke 57 411 3 543 446 3 600 857

I. JEGYZETT TŐKE 100 000 100 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK 0 3 543 446 3 543 446

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -42 589 -42 589

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

E. Céltartalékok 0 0 0

1. Céltartalék várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek 4 452 465 0 4 452 465

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben

2. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk.

3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 500 000 500 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 500 000 500 000
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós köt. egyéb rész. Viszonyban levé vállalk.szemben

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 952 465 0 3 952 465
1. Rövid lejáratú kölcsönök 438 000 438 000
 - ebből: az átváltoztatható kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek 3 230 534 3 230 534
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 317 317
5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban
101 391 101 391

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 182 223 182 223

G. Passzív időbeli elhatárolások 607 239 0 607 239
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 607 239 607 239
3. Halasztott bevételek

Források összesen 5 117 115 3 543 446 8 660 561

Dátum: Budapest, 2019.11.22

Különbözet, 
tőkerendezés, 

átértékelés

vállalkozás vezetője



Végleges vagyonmérleg  - az átalakulás után változatlanul továbbműködő Nerium Park Zrt. 2019.10.31

adatok EFt-ban

A tétel megnevezése
Átvevő Nerium Park 
Zrt. vagyoni értéke

Beolvadó F.Lloyd 
Ingatlan Zrt. vagyoni 

értéke

Beolvadó GreenVillage 
Zrt.  vagyoni értéke

Összesen Különbözetek Rendezés

Végleges 
vagyonmérleg 

Nerium Park Zrt. 
átalakulás után

A. Befektetett eszközök 25 000 0 4 25 004 0 0 25 004

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 4 4 4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0

2. Kisérlet fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0

3. Vagyoni értékű jogok 0 0 4 4 4

4. Szellemi termékek 0 0 0 0 0

5. Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0

6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 0 0 0

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0 0 0

4. Tenyészállatok 0 0 0 0 0

5. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0

6. Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 0

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 25 000 0 0 25 000 0 0 25 000

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 25 000 0 0 25 000 25 000

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0

3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0 0 0

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban 0 0 0 0 0

5. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0

6. Tartós hitelviszonyt megtestasítő értékpapír 0 0 0 0 0

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0

B. Forgóeszközök 4 051 952 12 045 116 8 549 079 24 646 147 -1 761 000 0 22 885 147

I. KÉSZLETEK 2 097 872 10 923 915 8 293 165 21 314 952 21 314 952

1. Anyagok 0 0 0 0 0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 13 628 8 016 022 6 124 701 14 154 351 14 154 351

3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 0 0

4. Késztermékek 1 819 459 0 27 284 1 846 743 1 846 743

5. Áruk 264 622 2 907 893 2 141 180 5 313 695 5 313 695

6. Készletekre adott előlegek 163 0 0 163 163

II. KÖVETELÉSEK 1 867 569 80 362 79 831 2 027 762 -1 761 000 0 266 762

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 133 0 133 133

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyb.levő vállal. 0 0 0 0 0

4. Követelések egyéb vállalkozással szembe 0 0 0 0 0

5. Váltókövetelések 0 0 0 0 0

6. Egyéb követelések 1 867 569 80 229 79 831 2 027 629 -1 761 000 266 629

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0

2. Egyéb részesedés 0 0 0 0 0

3. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0 0

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestítő értékp. 0 0 0 0 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK 86 511 1 040 839 176 083 1 303 433 0 1 303 433

1. Pénztár 0 0 0 0 0

2. Bankbetétek 86 511 1 040 839 176 083 1 303 433 1 303 433

C. Aktív időbeli elhatárolások 91 179 482 950 111 478 685 607 685 607

1. Bevételek aktívidőbeli 0 35 0 35 35

2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 91 179 482 915 111 478 685 572 685 572

3. Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0

Eszközök összesen 4 168 131 12 528 066 8 660 561 25 356 758 -1 761 000 0 23 595 758



A tétel megnevezése
Átvevő Nerium Park 
Zrt. vagyoni értéke

Beolvadó F.Lloyd 
Ingatlan Zrt. vagyoni 

értéke

Beolvadó GreenVillage 
Zrt.  vagyoni értéke

Összesen Különbözetek Rendezés

Végleges 
vagyonmérleg 

Nerium Park Zrt. 
átalakulás után

D. Saját tőke 1 825 229 4 062 343 3 600 857 9 488 429 126 500 0 9 614 929

I. JEGYZETT TŐKE 10 000 5 000 100 000 115 000 5 000 -20 000 100 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0 0

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0 0

III. TŐKETARTALÉK 243 000 4 148 285 3 543 446 7 934 731 121 500 20 000 8 076 231

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 572 229 -127 392 -42 589 1 402 248 1 402 248

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 36 450 0 36 450 36 450

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 0

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 0 0 0 0 0

E. Céltartalékok 0 11 391 0 11 391 11 391

1. Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0 0 0 0

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 0 0

3. Egyéb céltartalék 0 11 391 0 11 391 11 391

F. Kötelezettségek 2 228 396 7 777 637 4 452 465 14 458 498 -1 887 500 0 12 570 998

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 0 0 0 0 0
2. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk. 0 0 0 0 0
3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0 0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 5 668 380 500 000 6 168 380 0 6 168 380
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2 968 380 0 2 968 380 2 968 380
2. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 2 700 000 500 000 3 200 000 3 200 000
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 0 0 0 0 0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0
7. Tartós köt. egyéb rész. Viszonyban levé vállalk.szemben 0 0 0 0 0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 228 396 2 109 257 3 952 465 8 290 118 -1 887 500 0 6 402 618
1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 1 323 000 438 000 1 761 000 -1 761 000 0
 - ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0
2. Rövid lejáratú hitelekű 0 0 0 0 0
3. Vevőktől kapott előlegek 1 955 642 416 050 3 230 534 5 602 226 5 602 226
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 111 426 9 207 317 120 950 120 950
5. Váltótartozások 0 0 0 0 0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0 0 0 0
7. Rövid lej.köt.jelentős tul.részesedési viszonyban lévő vállalk. 126 500 0 101 391 227 891 -126 500 101 391
8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. 0 0 0 0 0
9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 34 828 361 000 182 223 578 051 578 051

G. Passzív időbeli elhatárolások 114 506 676 695 607 239 1 398 440 0 0 1 398 440
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 114 506 676 695 607 239 1 398 440 1 398 440
3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0
Források összesen 4 168 131 12 528 066 8 660 561 25 356 758 -1 761 000 0 23 595 758

Dátum: Budapest, 2019.11.22

vállalkozás vezetője
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Az átalakulásban résztvevő alább megnevezett gazdasági társaságok tulajdonosainak 

 

Jelentés a végleges vagyonmérlegről  

 

Vélemény 

Elvégeztem az alább megnevezett gazdasági társaságok átalakulásával összefüggésben a 2019. 

október 31-i fordulónapra elkészített végleges átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak (a 

továbbiakban együtt: „végleges vagyonmérleg” vagy „végleges vagyonmérlegek”) könyvvizsgálatát, 

amelynek során megvizsgáltam: 

(a) a Nerium Park Zrt, mint az egyesülés után változatlan formában továbbműködő átvevő társaság 

(„átvevő társaság”), az egyesülés (beolvadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegét, 

amelyben az eszközök és források egyező végösszege 4.168.131 EFt, a jegyzett tőke összege 

10.000 EFt, a saját tőke összege 1.825.229 EFt; valamint 

(b)  az F.Lloyd Ingatlan Zrt, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás miatt 

megszűnő társaság (beolvadó1) végleges vagyonmérlegét, amelyben az eszközök és források 

egyező végösszege 12.528.066 EFt, a jegyzett tőke összege 5.000 EFt, a saját tőke összege 

4.062.343 EFt, az átértékelési különbözet összege 4.148.285 EFt valamint 

(c) a GreenVillage Zrt, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás miatt 

megszűnő társaság (beolvadó2) végleges vagyonmérlegét, amelyben az eszközök és források 

egyező végösszege 8.660.561 EFt, a jegyzett tőke összege 100.000 EFt, a saját tőke összege 

3.600.857 EFt, az átértékelési különbözet összege 3.543.446 EFt, valamint 

(d) a Nerium Park Zrt, mint az egyesülés után továbbműködő társaság (jogutód társaság) beolvadás 

utáni vagyoni helyzetét bemutató végleges vagyonmérlegét, amelyben az eszközök és források 

egyező végösszege 23.595.758 EFt, a jegyzett tőke összege 100.000 EFt, a saját tőke összege 

9.614.929 EFt. 

 

Véleményem szerint a Nerium Park Zrt, mint átvevő társaság,, az F.Lloyd Ingatlan Zrt, mint a 

beolvadó1 társaság, a GreenVillage Zrt, mint a beolvadó2 társaság és a Nerium Park Zrt, mint az 

átalakulással létrejövő, illetve az átalakulás után változatlan formában tovább működő jogutód 

társaság 2019. október 31-i fordulónapra elkészített, mellékelt végleges vagyonmérlegeit minden 

lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”) 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították 

össze. 

 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló végleges 

vagyonmérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. 

Független vagyok az átalakulásban részt vevő társaságoktól a vonatkozó, Magyarországon hatályos 

jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) 

szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések 

tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben 

(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt véleményemhez. 
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Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása 

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „átalakulási törvény”) 4. § (5) 

bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136. § (9) bekezdése alapján az átalakulásban 

résztvevő társaságok tulajdonosai részére készült, és a jelentésem az e törvényekben meghatározott 

céltól eltérő más célra nem használható fel. 

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végleges vagyonmérlegekért 

A vezetés felelős a végleges vagyonmérlegeknek a számviteli törvény 136-141. §-okban foglaltakkal 

összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes végleges vagyonmérlegek elkészítése. 

A végleges vagyonmérlegek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a jogutód 

társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló végleges vagyonmérlegek összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből 

kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a 

vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő társaság pénzügyi 

beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

 

A könyvvizsgáló végleges vagyonmérlegek könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges vagyonmérlegeket 

a számviteli törvény 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze és a 

végleges vagyonmérlegek egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói 

jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja 

az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott végleges vagyonmérlegek alapján meghozott gazdasági 

döntéseit. 

 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem a végleges vagyonmérlegek akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok 

kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő 

lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 

csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések ésszerűségét. 
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• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló végleges vagyonmérlegek összeállítása. A vállalkozás folytatása elvének 

érvényesülésével kapcsolatos vizsgálataimat a jogutód társaságra vonatkozóan végeztem el és az 

átalakulás tervezett napjáig terjesztettem ki. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy a 

vezetés részéről nem helytálló a végleges vagyonmérlegek elkészítése során a vállalkozás 

folytatása elvének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanom. 

Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események vagy feltételek következtében 

előfordulhat, hogy a jogutód társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem a végleges vagyonmérlegek átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint 

értékelem azt is, hogy a végleges vagyonmérlegekben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és 

eseményeknek számviteli törvény 136.-141. §-okban foglaltak szerinti bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megállapításait. 

 

 

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről 

 

Az átalakulás bonyolítása a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben (új PTK) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően történt. 

 

Az átalakulás során változatlan formában tovább működő gazdasági társaságnál átértékelés nem 

történik, a vagyonérték a könyvszerinti értéken lett elfogadva a számviteli törvényben foglaltaknak 

megfelelően. Az átalakulás során megszűnő, beolvadó gazdasági társaságoknál piaci értéken történik 

az átalakulás, így átértékelési különbözet keletkezik (lásd Vélemény szakaszban összegeket), melynek 

elszámolása a számviteli törvénynek megfelelően a tőketartalékkal szemben történik. Az átalakuló 

gazdasági társaság végleges vagyonmérlegeit tételes és ellenőrizhető leltár támasztja alá. 

 

Az átalakulás során tag kilépésének hiányában vagyonkivonás nem történik, s új tagok belépésére sem 

kerül sor. Az átalakulás során a meglévő tag összesen 126.500 EFt pótlólagos tőkét bocsátott 

rendelkezésre, melyből 5.000 EFt a jegyzet tőkét, a 121.500 EFt ázsió pedig a tőketartalékot érinti 

(lásd különbözet oszlop). 

 

A vagyonmérlegben szereplő rendezés oszlopban feltüntetett összeg a tervezetekben szereplő negatív 

eredménytartalék jegyzett tőke leszállítással (20.000 EFt) történő rendezésének összege. 

 

A Nerium Park Zrt, mint az egyesülés után tovább működő társaság (jogutód társaság) jegyzett tőkéje 

az egyesülés előtti 10.000 E Ft-ról 100.000 EFt-ra emelkedik. 

 

A részvény cserearány meghatározása az átalakulási tervben rögzített szempontok és módszer alapján 

történt, a jogelőd társaságok tulajdonosai maradtak az átalakulással létrejövő jogutód Zrt tulajdonosai 

a közösen megegyezett tulajdoni hányadok arányában. A részvénycserearány és a meghatározás 

módszere megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

 

A könyvvizsgálat során nem jutott tudomásomra olyan tény, mely szerint az átalakulás a hitelezői 

igényeket veszélyeztetné. 
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 140. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 

átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében a jogutód vagyonát tartalmazó 

saját tőke tételben a jegyzett tőke, a tőketartalék és a lekötött tartalék pozitív összegű. A lekötött 

tartalék képzésére nem került sor a jogszabályi előírások alapján. Az átalakulással létrejövő gazdasági 

társaság végleges vagyonmérlegében érvényesülnek a jegyzett tőkére vonatkozó jogszabályi 

követelmények. 

 

 

Budapest, 2019. november 22. 

 

 

 

 

                    
 Kendra Ágnes ügyvezető Kendra Ágnes 

 Audit-Sarok Kft bejegyzett könyvvizsgáló 

 nyilv.vételi szám: 002498 kamarai tagsági szám: 007024 



7.12 SunDell Estate Zrt. 2019. évi egyedi és konszolidált beszámolói, kiegészítő 

mellékletek, cash-flow kimutatások, aláírt könyvvizsgálói jelentések 



  
Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 – 6 8 1 0 - 1 1 4 - 0 1 

Cégjegyzékszám:     0 1 - 1 0 – 1 4 0 0 3 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

SunDell Estate Zrt. 

 
1066 Budapest, Dessewffy u.18-20. 

 
 
 

 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éves beszámoló 
 

2019.01.01-2019.12.31 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: Budapest, 2020. január 22. 

 
 



Statisztikai számjel: 2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

adatok E Ft-ban

Előző év Előző évek Tárgyév

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 módosításai 2019.12.31

A Befektetett eszközök 72 0 9 025 003
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 72 0 3

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0

3. Vagyoni értékű jogok 0 0 3

4. Szellemi termékek 72 0 0

5. Üzleti vagy cégérték 0 0 0

6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 0 0 0

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 0

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0

4. Tenyészállatok 0 0 0

5. Beruházások, felújítások 0 0 0

6. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 9 025 000

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 9 025 000

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 0 0 0

5. Egyéb tartós részesedés 0 0 0

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban 0 0 0

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0

9 .Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0

B. Forgóeszközök 7 999 179 0 24 806 540
I. KÉSZLETEK 4 669 384 0 19 914 837

1. Anyagok 0 0 0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 968 424 0 13 542 781

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0

4. Késztermékek 0 0 1 271 127

5. Áruk 700 000 0 5 100 929

6. Készletekre adott előlegek 960 0 0

II. KÖVETELÉSEK 1 577 218 0 271 589

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 399 197 0 105 964

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 1 060 000 0 0

4. Követelések egyéb tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0

5. Váltókövetelések 0 0 0

6. Egyéb követelések 118 021 0 165 625

7. Követelések értékelési különbözete 0 0 0

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 0

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0

2. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0

3. Egyéb részesedés 0 0 0

4. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. 0 0 0

6. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 752 577 0 4 620 114

1. Pénztár, csekkek 0 0 91

2. Bankbetétek 1 752 577 0 4 620 023

C. Aktív időbeli elhatárolások 163 347 0 695 646
1. Bevételek aktívidőbeli elhatárolása 0 0 105

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 163 347 0 695 541

3. Halasztott ráfordítások 0 0 0

ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 8 162 598 0 34 527 189

Keltezés: Budapest, 2020.01.22

SunDell Estate Zrt.

MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák)

2019.12.31

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

adatok E Ft-ban

Előző év Előző évek Tárgyév

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 módosításai 2019.12.31

D. Saját tőke -190 508 0 9 842 546
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 0 100 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0 0

III. TŐKETARTALÉK 0 0 8 076 230

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -26 806 0 -366 836

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 39 797

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0

Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -166 702 0 1 993 355

E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 11 743

1. Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0 0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0

3. Egyéb céltartalék 0 0 11 743

F. KÖTELEZETTSÉGEK 8 263 451 0 24 334 358
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0 0

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedései 0 0 0

3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. 0 0 0

4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0

II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 826 588 0 2 400 000

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0

2. Átváltoztatható kötvények 0 0 0

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 2 826 588 0 2 400 000

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 0 0 0

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz 0 0 0

8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalk.szemb. 0 0 0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 436 863 0 21 934 358

1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 2 981 680

 - ebből: az átváltható kötvények 0 0 0

2. Rövid lejáratú hitelek 865 200 0 800 000

3. Vevőktől kapott előlegek 3 767 535 0 8 125 606

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4 063 0 31 346

5. Váltótartozások 0 0 0

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0 8 550 847

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 250 000 0 0

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. 0 0 51 391

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 550 065 0 1 393 488

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 89 655 0 338 542
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 89 655 0 338 542

3. Halasztott bevételek 0 0 0

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 8 162 598 0 34 527 189

Keltezés: Budapest, 2020.01.22

SunDell Estate Zrt.

MÉRLEG  "A" változat

Források (passzívák)

2019.12.31

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

       (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Előző év Előző évek Tárgyév

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 módosításai 2019.12.31

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 7 673 327

02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                (01+02) 0 0 7 673 327

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 10 845 484

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE                (+ 03+04) 0 0 10 845 484

III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 2

    Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0

05. Anyagköltség 0 0 14 174 219

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 1 579 779

07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 20 793

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 648 145

09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 0 0 0

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                    (05+06+07+08+09) 0 0 16 422 936

10. Bérköltség 0 0 1 446

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0

12. Bérjárulékok 0 0 289

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                         (10+11+12) 0 0 1 735

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 73

VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 17 885

    Ebből: értékvesztés 0 0 0

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 0 0 2 076 184
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0

     Ebből: értékelési különbözet 0 0 0

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                (13+14+15+16+17) 0 0 0

18. Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0

19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 82 786

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0

     Ebből: értékelési különbözet 0 0 0

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                (18+19+20+21+22) 0 0 82 786

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                  (VIII-IX)                     0 0 -82 786

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                                   (+A+B) 0 0 1 993 398
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 43

D. ADÓZOTT EREDMÉNY                                       0 0 1 993 355

Keltezés: Budapest, 2020.01.22

 

a vállalkozás vezetője

SunDell Estate Zrt.

2019.12.31



  
Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 – 6 8 1 0 - 1 1 4 - 0 1 

Cégjegyzékszám:     0 1 - 1 0 – 1 4 0 0 3 6 
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Kiegészítő melléklet 
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Készült: Budapest, 2020. január 22. 
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Jogi körülmények 

 

Név:               SunDell Estate Zrt. 

Változás előtti név: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

Cégforma:      Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Alapítás időpontja: 2019.01.01. 

Alapítási mód:            társasági formaváltás  

Adószám:  26560621-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-10-140036 

Bejegyezve:  2018.12.31. 

Székhely:  1066 Bp.Dessewffy u.18-20. fszt. 

Tevékenységi kör: 6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Tulajdonosok:  P.Wright Invest Zrt.     3.000.000 Ft    3,0% 

   Primula Kincs Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Filatina Kft.    22.000.000 Ft  22,0% 

  Alabama Invest Zrt.   22.000.000 Ft  22,0% 

  Green-Rose Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

PGVT Partners Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Rizó Mihály    15.500.000 Ft  15,5% 

 

 

A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési előtársaság (SZIE). A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 2019.01.31.-i hatállyal a társaságot határozatában ingatlanbefektetési 

előtársaságnak minősítette és nyilvántartásba vette. 

 

Leányvállalatai szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságnak minősülnek (SZIP). Ennek 

bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2019.10.24.-i hatállyal megtörtént. 

 

A beszámolót aláírja: Piukovics András vezérigazgató  

Cím: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

 

Beszámolót készítette: Németh-Urbán Alexandra regisztrált mérlegképes könyvelő 

Regisztrációs szám: 200521 

 

A mérlegkészítés időpontja: 2020. január 10. 

 

A számviteli törvény értelmében a cég nem kötelezett a beszámoló auditálására, de külön döntés 

alapján a könyvvizsgálat megtörtént. 

 

 

A beszámoló auditálásáért felelős:  

Bácsi Ferencné  

1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 

Regisztrációs szám: 002896 

Éves díja: 500.000 Ft + Áfa = bruttó 635.000 Ft 

   

 
 

 



 3 

 

Alapítás óta történt változások: 

   

 

2018.12.31.                Cégformaváltás   Hatályos: 2019.01.01. 

   A Kft. jogutódja: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

   Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege: 3.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:   10.000.000 Ft 

 

2019.01.14  Vezérigazgató változás 

   Új vezérigazgató: Piukovics András 

Könyvvizsgáló újraválasztása: Bácsi Ferencné 

cím: 1025 Bp, Zöldmáli lejtő 10/B. 

kamarai nyilvántartási száma: 002896 

 

2019.10.31 GreenVillage Zrt. (1131 Bp, Fivér u. 8. B.ép)  és F.Lloyd Ingatlan 

Zrt.(1149.Bp.Fogarasi út 3. IV.em.2) beolvadása Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zrt.-be. 

 Jogutód: Nerium Park Zrt. 

 Új tulajdonosi összetétel: 

 ProAdmin Hungary Kft. részvényes    4,167% 

 P.Wright Invest Zrt. részvényes    8,333%   

 Primula Kincs Kft. részvényes  12,500% 

 FILATINA Kft. részvényes   22,000% 

 Alabama Invest Zrt. részvényes  22,000% 

 Rizó Mihály részvényes     6,000% 

 Green-Rose Kft. részvényes   12,500% 

 PGVT Partners Kft. részvényes  12,500% 

 Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege:      1.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:  100.000.000 Ft 

 

 

2019.12.14  Részvényes változás 
   P.Wright Invest Zrt. részvényes    3,0% 

   Primula Kincs Kft. részvényes   12,5% 

FILATINA Kft. részvényes   22,0% 

  Alabama Invest Zrt. részvényes  22,0% 

  Green-Rose Kft. részvényes   12,5% 

PGVT Partners Kft. részvényes  12,5% 

Rizó Mihály részvényes   15,5% 

Részvények névértékének módosítása: 100.000 darab 1000 Ft névértékű    

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 
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2019.12.16 Bejegyzés alatt 

 

Cégnév, részvények névértékének módosítása, társaság tevékenységi 

körének módosítása, működési formaváltás és döntés standard piaci 

bevezetésről, új könyvvizsgáló és felügyelő bizottság választás 

   Új cégnév: SunDell Estate Zrt. 

   (Tőzsdére bocsátáskor: SunDell Estate Nyrt.) 
    

Részvények névértékének módosítása: 1.000.000 darab 100 FT névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

Tevékenységi kör módosítás: 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  

 6832 Ingatlankezelés 

 8110 Építményüzemeltetés 

 6420 Vagyonkezelés 

2020. év auditálását végző könyvvizsgáló: PKF Könyvvizsgáló Kft. 

                   Pataki György Lajos 

 

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

 

Beszámolási mód:    éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás:    összköltség eljárás 

Tárgyi eszközök értékelése:  tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt 

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

100e Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor 

elszámolásra kerülnek 
 

 

Külföldi pénzeszközök:                    

                                      

Devizában kötött ügyletek elszámolása:     MNB árfolyamon 

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: MNB árfolyamon 

Árfolyam-különbözetek elszámolása:   MNB árfolyamon 

 

 

Időbeli elhatárolások: 

A Társaság döntése alapján nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása                                                    

 

A Zrt. környezetvédelmi termékdíj megfizetésére nem kötelezett. 

 

A Társaság 2019.01.01.-vel jött létre a jogelőd Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft. 

átalakulásával, cégforma váltással.  

A mérlegben az előző évi adatok a jogelőd, Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft. adatai, az 

eredménykimutatásban pedig nem szerepelnek előző évi adatok.  
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Befektetett eszközök  
 

2019.01.01-2019.12.31 
 

Bruttó érték                                                                                                 Adatok eFt-ban 

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 450 26 0             476 

113 

Vagyoni értékű 

jogok 0 26 0 26 

114 Szellemi termékek 450 0 0 450 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 12 0 0 12 

145 Kisértékű eszközök 12 0 0 12 

Összes bruttó  462 26 0 488 

      

Könyv szerinti Értékcsökkenés     

Számlaszám Megnevezés Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg 

11 Immateriális javak 378              95 0           473 

113 Vagyon értékű jogok 0 23 0 23 

114 Szellemi termékek 378 72 0 450 

14 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, gépek, 

járművek 12 0 0 12 

145 Kisértékű eszközök 12 0 0 12 

Összes értékcsökkenés 390 95 0 485 

 

Nettó érték: 3e Ft 

 

 

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: 

 

2019.10.24.-én döntöttek a tulajdonosok az alábbi társaságokban tőkeemelésről, melyet a 

Cégbíróság 2019.11.07.-én bejegyzett. Az alábbi társaságokban a SunDell Estate Zrt. 100% 

tulajdont szerzett, melyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2019.10.24-ei hatállyal szabályozott 

ingatlanbefektetési projekt társaságként nyilvántartásba vett. 

 

Társaság neve Tőkeemelés módja Tőkeemelés összege 

Alhambra 36 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Bryce 42 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Pasadena 53 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 2 205 000 000 Ft 

Sedona 38 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Sevilla 47 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Összesen  9 025 000 000 Ft 
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Forgóeszközök 
 

Készletek / e Ft / 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 968 424 13 542 781 

Késztermékek 0 1 271 127 

Áruk (telek) 700 000 5 100 929 

Készletekre adott előleg 960 0 

Készletek összesen 4 669 384 19 914 837 

 

A befejezetlen termelés az átalakulás-beolvadás során átvett Paskal Garden és Paskal 

Rose és Levendula Lakópark, valamint Társaság által építtetett Nerium Lakópark 

előállítási költségeit, valamint telkekkel kapcsolatos költségeit tartalmazza. 

A Nerium Lakópark és a Levendula Lakópark a készterméken szerepel a könyvekben, 

azok kivezetése az értékesítés során folyamatos. 

A Paskal Rose és Paskal Garden Lakópark még építés alatt áll. 

 
 

Követelések / e Ft /              
     
Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Vevő követelés 399 197 105 964 

Követelés jelentős tulajdoni viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

 

1 060 000 0 

Adó 0 59 980 

Kaució  190 190 

Adott előleg 51 000 72 310 

Ügyvédi letét 2 390 2 390 

Követelés szállítóval szemben 90 6 482 

Általános forgalmi adó 64 351 0 

Rendezendő tételek  24 273 

Követelések összesen 1 577 218 271 589 

 

 

Pénzeszközök / e Ft / 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Pénztár 0 91 

Bankbetétek 1 752 577 4 620 023 

Pénzeszközök összesen 1 752 577 4 620 114 

 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés    2018.12.31. 2019.12.31. 

Aktív időbeli - árbevétel  0 105 

Aktív időbeli – kamat  0  0 

Aktív időbeli – költségek  163 347 695 541 

Aktív időbeli elhatárolások összesen  163 347 695 646 

 
 

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 695.646 eFt, mely legfőképpen a Nerium, a Paskal 

Garden és a Paskal Rose elnevezésű Lakópark építtetése során felmerült költségekből áll. 
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Tőke üzleti éven belüli változása  /e Ft/ 
 

 

 

Megnevezés 
2018.12.31. 2019.12.31. 

            Változás 

    Növekedés Csökkenés 

Saját tőke  - 190 508 9 842 546 10 033 054 0 

Jegyzett tőke  3 000 100 000 97 000 0 

 Anyavállalat 0 0 0 0 

 Kapcsolt vállalkozás 0 0 0 0 

 Egyéb vállalkozás 3 000 100 000 97 000 0 

 Magánszemély 0 0 0 0 

Tőketartalék  0 8 076 230 8 076 230 0 

Eredménytartalék  - 26 806 -366 836 0 340 030 

Lekötött tartalék  0 39 797 39 797 0 

Adózott eredmény   - 166 702 1 993 355 2 160 057 0 

 

A saját tőke változás jelentős, 7 663 200 eFt növekedését az év közben beolvadt 

GreenVillage Zrt. és F.Lloyd Ingatlan Zrt. társaságok vagyonátadása eredményezte. A 

beolvadás piaci áron történt, a tőketartalék összege a vagyon felértékeléséből eredő 

átértékelési különbözetek összege. 
 

 

Céltartalékok /eFt/ 

 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján 

képzett céltartalék 
0 11 743 

Összesen 0 11 743 

 
 

A Társaság 2019.12.31.-én külföldi pénzeszközben, EUR-ban folyósított kölcsönnel 

rendelkezik a F.Lloyd Ingatlan Zrt. jogelőd beolvadása miatt, mely 9.000.000 EUR, 

2.974.680 eFt hosszú lejáratú kötelezettség, fordulónapon átsorolás megtörtént a rövid 

lejáratú kötelezettségek közé, mivel a kölcsön mérlegkészítés időpontjáig visszafizetésre 

került.  

A Társaság bankbetétben 2.015.895,48 EUR, 666.294 eFt és 7.000 EUR, 2.313.640 eFt 

devizával rendelkezik.  

A jogelőd Társaság 2019.10.31.-én a devizás tételek fordulónapi átértékelése alapján 

keletkezett 47.841 eFt nem realizált árfolyamveszteséget elhatárolta és az adott évi 

veszteségre, 11.391 eFt-ra céltartalékot, valamint az elhatárolt veszteség és a képzett 

céltartalék összegének különbözetére pedig 36.450 eFt lekötött tartalékot képzett.  

Jogutód Társaság is elvégezte 2019.12.31.-én a fordulónapi átértékelést, mely alapján az 

időarányos 2 hónapra a 3.699 eFt nem realizált árfolyamveszteséget elhatárolta és az adott 2 

havi veszteségre, 352 eFt-ra céltartalékot, valamint az elhatárolt veszteség és a képzett 

céltartalék összegének különbözetére pedig 3.347 eFt lekötött tartalékot képzett. 
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Társaság kötelezettségei / e Ft / 
 

 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Beruházási és fejlesztési hitel 2 826 588 2 400 000 

Rövid lejáratú kölcsönök 0 2 981 680 

Rövid lejáratú hitel 865 200 800 000 

Vevőtől kapott előleg 3 767 535 8 125 606 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4 063 31 346 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 

szemben 0 8 550 847 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 

 

250 000 0 

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 51 391 

Személyi jövedelemadó 18 18 

Nyugdíjbiztosítási járulék 12 12 

Egészségbiztosítási járulék 9 8 

Szociális hozzájárulási adó 24 21 

Szakképzési hozzájárulás 2 2 

Áfa 0 600 642 

Meghiúsulási kötbér 100 000  3 907 

Kötelezettség vevő felé 0 35 378 

Petneházy u. megállapodás szerinti kötelezettség 450 000 0 

Teljesítési garancia 0 753 500 

Kötelezettség összesen 8 263 451 24 334 358 

   

 

Passzív időbeli elhatárolások /e Ft/ 
          

Megnevezés  2018.12.31.  2019.12.31. 

Passzív időbeli – befolyt bevétel  0   

Passzív időbeli – kölcsönök, hitelek kamata  10 339  28 854 

Passzív időbeli - költségek  79 316  309 688 

Passzív időbeli elhatárolások összesen  89 655  338 542 

 

Passzív időbeli elhatárolások között a bankköltség, az építkezés és egyéb igénybevett 

szolgáltatások elhatárolt költségei, illetve a fizetendő hitelkamat szerepel, melynek értéke 

338.542 eFt.  
 

 

Bevételek megoszlása /eFt/ 
 

 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele  7 673 327 

 

A 2019. évi árbevétele legfőképpen az általa építtetett Nerium és Paskal Rose 

lakóparkokban ingatlan értékesítésből származik. 

 

Saját termelésű készletek állományváltozása  / eFt /  
 

 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

Aktivált saját teljesítmények értéke   10 845 484 

  Saját termelésű készletek állományváltozása    10 845 484 
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Igénybe vett szolgáltatás / e Ft / 

 
Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Bérleti díjak  900 

Ügyviteli szolgáltatás   21 800 

Könyvvizsgálat  1 200 

Ügyvédi díj  30 841 

Tanácsadás, szakértői díj  31 753 

Építkezéshez kapcsolódó szolgáltatás  1 459 170 

Műszaki ellenőri tevékenység  2 750 

Építkezéshez kapcsolódó közmű építések, javítások  2 902 

Értékbecslés  400 

Marketing költség  27 000 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások  1 063 

Igénybe vett szolgáltatások összesen  1 579 779 

 

Egyéb szolgáltatás /e Ft/ 

 
Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Hatósági díjak  7 542 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak  13 251 

Egyéb szolgáltatások összesen  20 793 

 
Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 

Eladott áruk beszerzési értéke /e Ft/   648 145 

 

 

Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke /e Ft/   0 

 

Személyi jellegű ráfordítások / e Ft / 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Bérköltség  1 446 

                vezető tisztségviselő járandósága  1 446 

                 munkavállaló járandósága  0 

Személyi jellegű egyéb kifizetések  0 

Bérjárulék  289 

              szakképzési hozzájárulás  22 

 szociális hozzájárulási adó  267 

Személyi jellegű ráfordítások összesen  1 735 

 

A Zrt.-t vezérigazgató irányítja, részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő 

Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 

Egyéb bevételek   2 

     

     

 Anyagköltség / e Ft/    
     

Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 

Anyagköltség   14 174 219 
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Egyéb ráfordítások /e Ft/ 
          

Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 
Kártérítés vevő részére   12 718 

Behajtási költségátalány   130 

Céltartalék képzés   352 

Késedelmi kamat   50 

Telekadó, építményadó   4 631 

Kerekítés   4 

Egyéb ráfordítások összesen   17 885 

 

Pénzügyi eredmény /e Ft/ 
         

Megnevezés  2018.12.31. 2019.12.31. 

Pénzügyi műveletek bevételei   0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai   82 786 

Fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások 

  82 786 

Pénzügyi műveletek eredménye   -82 786 

 

 

Mérlegen kívüli tételek: Felfüggesztett vagyonszerzési illeték és bankgarancia 

A Társaság a 0. számlaosztályban tartja nyilván  

- a 2016-ban vásárolt Budapest XIII. kerületi telek vagyonszerzési illeték 

összegét, melynek értéke 28 000e Ft.  

Beruházás miatt a vagyonszerzési illeték 2020.06.22-ig felfüggesztésre került.  

 

- A beolvadt társaságok által 2016-ban megvásárolt telkek után fizetendő, 

felfüggesztett vagyonszerzési illetékek értéke 60.047e Ft és 40.833e Ft, mely a 

beruházások miatt felfüggesztésre került 2020.09.30-ig. 

 

- A beruházási hitelek után 2018-ban köttetett bankgaranciákat, 400.000e Ft-ot. 
 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

 

 
Eszközök összetétele 
 

 2018.12.31. 2019.12.31. 

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 72 0,01 9 025 003 26,14 

Forgóeszközök 7 999 179  97,99 24 806 540 71,85 

Aktív időbeli elhatárolások 163 347 2,00 695 646 2,01 

Vagyoni eszközök 8 162 598 100,00 34 527 189 100,00 
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Forgóeszközök megoszlása 
 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

    

Követelés    

-----------------------------  19,72% 1,09% 

Forgóeszközök    

    

 

 

Tőkearányossági mutató 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  -2,33% 28,51% 

Mérlegfőösszeg    

Jegyzett tőke    

-----------------------------  -1,57% 1,02% 

Saját tőke    

     

Adózott eredmény    

-----------------------------  -87,5% 20,25% 

Saját tőke    

 

 

Befektetett eszközök fedezete 

 

 
  2018.12.31. 2019.12.31. 

Saját tőke    

-----------------------------  -264 594,44% 109,06% 

Befektetett eszközök    

 

 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

Értékesítés nettó     

árbevétele    

-----------------------------   369,59% 

Üzleti tevékenység    

 eredménye    

Értékesítés nettó     

árbevétele   384,95% 

-----------------------------    

Adózott eredmény    

 

 

Eszközmegtérülés 
 

 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -2,04% 5,77% 

 Mérlegfőösszeg    
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Tőkemegtérülés 
 

 

  2018.12.31. 2019.12.31. 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  -5 556,73% 1 993,36% 

 Jegyzett tőke    

 

 

Jövedelmezőség alakulásának elemzése 

 

A Zrt. a 2019. üzleti évet 1 993 355 eFt nyereséggel zárta, mely a mérlegfőösszeg 5,77%-a.  

 

A részvényesek a beszámoló elfogadásakor várhatóan 700 000 000 Ft osztalék kifizetéséről 

döntenek. 

 

A Társaság a bevételeit a jogelőd Nerium Park Ingatlanfejlesztő Kft. 2016-ban beruházási céllal 

vásárolt építési telken felépített kész ingatlanok, valamint a 2019. évben jogelődöktől beolvadás 

keretében átvett telkeken az épülő lakóparkok ingatlanértékesítéséből kívánja a jövőben is 

elérni.  

 
 

 

Társasági adó levezetése/ e Ft / 
 

Az 1996. évi LXXXI. törvény 15.§ (6) bekezdése szerint a Társaságot társasági adófizetési 

kötelezettség szabályozott ingatlanbefektetési előtársaságként nem terheli. 

2019. évben január hónapra a társaság adófizetésre kötelezett. 

 
 

Megnevezés 

2019.01.01-

01.31.  

SZIE előtti 

időszak 

2019.02.01-12.31. 

SZIE alatti időszak 

2019.01.01-12.31. 

Teljes év 

Adózás előtti eredmény - 2 735 1 922 463 1 919 728 

Adóalap növelő tételek összesen 3 701 1 078 565 1 082 266 

   értékcsökkenési leírás 19 54 73 

 kivezetett, átértékelt készlet érték 0 1 078 511 1 078 511 

   kamatbevétel kiesés 3 682 0 3 682 

Adóalap csökkentő tételek 492 988 022 988 514 

   előző évi veszteség felhasználása 473 308 974 309 447 

  kivezetett, átértékelés nélküli készlet érték 0 678 994 678 994 

   értékcsökkenési leírás 19  54 73 

Társasági adó alapja 474 2 013 006 2 013 480 

Elvárt adóalap 0 153 467 153 467 

Adófizetési kötelezettség 43 181 171 43 

Adózott eredmény -2 778 1 741 292 1 993 355 
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Cash flow – kimutatás                                                                             eFt  

 

                
 2018.01.01.

-2018.12.31 

2019.01.01-

2019.12.31 

Működési cash flow -660 276 1 362 950 

Adózás előtti eredmény -166 702 1 993 398 

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 0 0 

Korrekciók az adózás előtti eredményben 0 0 

Korrigált adózás előtti eredmény -166 702 1 993 398 

Elszámolt amortizáció 236 73 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 0 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 11 743 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 

Szállítói kötelezettség változása 4 063 27 283 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 3 302 631 13 553 732 

Passzív időbeli elhatárolás változása 82 556 248 887 

Vevőkövetelés változása -399 197 293 233 

Forgóeszközök változása / vevő és pénzeszköz nélkül /  -3 327 755 -14 233 057 

Aktív időbeli elhatárolások változása -156 108 -532 299 

Fizetendő adó /nyereség után / 0 -43 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 

Befektetési cash flow 0 -9 025 004 

Befektetett eszközök beszerzése 0 -9 025 004 

Befektetett eszközök eladása 0 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 0 

Finanszírozási cash flow 2 379 228 10 526 990 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 250 000 8 037 098 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 0 

Hitel és kölcsön felvétele 2 169 228 2 981 680 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás/ tőkeleszállítás / 0 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -40 000 -491 788 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 

Pénzeszközök változása 1 718 952 2 864 936 

Devizás pénzeszközök átértékelése 0 2 601 

Pénzeszközök mérleg szerinti változása 1 718 952 2 867 537 

 

 

 

Budapest, 2020. 01. 22. 

 

 

 

 

 

       Piukovics András 

         vezérigazgató 
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A cég alapításáról 

 

A SunDell Estate Zrt.-t, (jogelőd Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt-t) (1066 Budapest, 

Dessewffy u. 18-20.) 2019.01.01-én átalakulás útján három gazdasági társaság alapította. A 

Zrt-ben alapításkor a tulajdoni arány 50%-25%-25%.   

Az alapítók a törzstőke összegét alapításkor teljes egészében bankszámlára befizették. 

 

Az alapítás óta a részvényesek személye módosult és tőkeemelés is történt. 

 

A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési előtársaság (SZIE). A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 2019.01.31.-i hatállyal a társaságot határozatában ingatlanbefektetési 

előtársaságnak minősítette és nyilvántartásba vette. 

 

Leányvállalatai szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságnak minősülnek (SZIP). Ennek 

bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2019.10.24.-i hatállyal megtörtént. 

Átalakulás óta történt változások: 

 

2018.12.31.                Cégformaváltás   Hatályos: 2019.01.01. 

   A Kft. jogutódja: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

   Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege: 3.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:  10.000.000 Ft 

 

2019.01.14  Vezérigazgató változás 

   Új vezérigazgató: Piukovics András 

Könyvvizsgáló újraválasztása: Bácsi Ferencné (1025 Bp, Zöldmáli lejtő 

10/B., kamarai nyilvántartási száma: 002896) 

 

2019.10.31 GreenVillage Zrt. (1131 Bp, Fivér u. 8. B.ép)  és F.Lloyd Ingatlan 

Zrt.(1149.Bp.Fogarasi út 3. IV.em.2) beolvadása Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zrt.-be. 

 Jogutód: Nerium Park Zrt. 

 Új tulajdonosi összetétel: 

 ProAdmin Hungary Kft. részvényes    4,167% 

 P.Wright Invest Zrt. részvényes    8,333%   

 Primula Kincs Kft. részvényes  12,500% 

 FILATINA Kft. részvényes   22,000% 

 Alabama Invest Zrt. részvényes  22,000% 

 Rizó Mihály részvényes     6,000% 

 Green-Rose Kft. részvényes   12,500% 

 PGVT Partners Kft. részvényes  12,500% 

 Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege:     1.000.000 Ft 
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   Új törzstőke összege:   100.000.000 Ft 

2019.12.14  Részvényes változás 

   P.Wright Invest Zrt. részvényes    3,0% 

   Primula Kincs Kft. részvényes    12,5% 

FILATINA Kft. részvényes   22,0% 

  Alabama Invest Zrt. részvényes  22,0% 

  Green-Rose Kft. részvényes   12,5% 

PGVT Partners Kft. részvényes   12,5% 

Rizó Mihály részvényes   15,5% 

Részvények névértékének módosítása: 100.000 darab 1000 Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

 

 

2019.12.16 Bejegyzés alatt 

 

Cégnév, részvények névértékének módosítása, társaság tevékenységi 

körének módosítása, működési formaváltás és döntés standard piaci 

bevezetésről, új könyvvizsgáló és felügyelő bizottság választás 

   Új cégnév: SunDell Estate Zrt. 

   (Tőzsdére bocsátáskor: SunDell Estate Nyrt.) 

    

Részvények névértékének módosítása: 1.000.000 darab 100 Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

Tevékenységi kör módosítás: 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  

 6832 Ingatlankezelés 

 8110 Építményüzemeltetés 

 6420 Vagyonkezelés 

2020. év auditálását végző könyvvizsgáló: PKF Könyvvizsgáló Kft. 

                             Pataki György Lajos 

 

A cég eszközei 

 

A Zrt. befektetett eszközei 9.025.003eFt értéket képviselnek, ebből a vagyoni értékű jogok 

értéke 3eFt, tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban (szabályozott ingatlanbefektetési 

projekttársaságában) 9.025.000eFt. 

 

Készleteinek értéke 19.914.837eFt, melyből a Budapest, XIV. kerület Szugló utcában található 

152 lakással, 5 irodával és 2 üzlettel épülő Paskal Rose elnevezésű lakópark, valamint a 

Budapest, XIV. kerület Bartl János utcában található 3 épülettel, összesen 455 lakással, 4 

irodával, 9 művészeti galériával és 1 kávézóval épülő Paskal Garden elnevezésű lakópark 
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építtetéséhez kapcsolódó ktg-ek, mint befejezetlen termelés 13.542.781eFt-ot tesznek ki. A 

Budapest, XIV. kerület Dorozsmai utcában jogelőd GreenVillage Zrt. által 2018-ban felépített 

Levendula Lakópark A épület 1-3 lph-ban még nem értékesített ingatlana és a Budapest, XIII. 

kerület Petneházy utcában felépített Nerium Lakópark 186 lakásos társasház szintén még nem 

értékesített ingatlana, mint késztermék szerepel 13.542.781eFt értékben. Az áruk között három 

építési telek található 5.100.929eFt értékben. 

 

A Társaság követelései 271.589eFt-ot tesznek ki, melyből a vevő követelés értéke 105.964eFt, 

az egyéb követelések értéke 165.625eFt, amelyben legfőképpen a társasági adó túlfizetés 

szerepel 44.894eFt,  illetve költségekre adott előlegek 72.310eFt értékben. 

 

A cég forrásai 

 

A Zrt. saját tőkéje 2019. év végén 9.842.546eFt, amelyből a jegyzett tőke 100.000eFt, 

tőketartalék 8.076.230eFt, mely utóbbi jelentős, 7 663 200 eFt növekedését az év közben 

beolvadt GreenVillage Zrt. és F.Lloyd Ingatlan Zrt. társaságok vagyonátadása eredményezte. A 

beolvadás piaci áron történt, a tőketartalék összege a vagyon felértékeléséből eredő átértékelési 

különbözetek összege. Az eredménytartalék -366.836eFt, illetve a lekötött tartalék 39.797eFt. 

A pozitív tárgyévi adózott eredmény 1.993.355eFt, melyből várhatóan 700.000eFt-ot kíván 

osztalékként kifizetni. A Társaság tőkehelyzete stabil és rendezett. 

 

A Zrt. kötelezettsége 24.334.358eFt, amelynek a legnagyobb részét a rövid lejáratú 

kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 8.550.847eFt értéke, illetve a vevőktől 

kapott előlegek 8.125.606eFt értéke teszik ki. Szállítói kötelezettség összege 31.346eFt.  

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.393.488eFt, mely nagyrészt Általános 

forgalmiadó fizetési kötelezettségből (600.642eFt) áll, másrészt teljesítési garanciából 

(753.500eFt) áll.  

 

A cég működésével kapcsolatos bevételek és ráfordítások 
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A Zrt. bevétele 2019-ben 7.673.327eFt nagyrészt a Budapest, XIII. kerület  Petneházy utcai és a 

XIV. kerületi Bartl J. u. 3. szám alatt felépített Paskal Rose Lakópark lakás értékesítéseiből 

származott. 

Költségei és ráfordításai a cég működésének általános költségei és egyéb ráfordításai mellett az 

általa építtetett Paskal Garden, Paskal Rose és Nerium Lakópark építkezéseinek költségeiből, a 

helyi adó kötelezettségekből (4.631eFt), értékesítésből származó készlet kivezetés értékéből és 

vevők felé fizetendő kötbér kötelezettégekből (12.719eFt) származik. Az anyagköltség 

14.174.219eFt többnyire közüzemi költségek a még birtokba nem adott lakások után, illetve a 

F.Lloyd Ingatlan Zrt. és a GreenVillage Zrt. jogelődök beolvadásából származó saját termelésű 

készletek állományváltozásának forgalma.  

A beruházási hitelek után fizetendő kamatok összege 82.786eFt. 

A Zrt. adózott eredménye 1.993.355eFt. 

 

A cég jövőjéről 

 

A Társaság jövedelmezősége kedvező volt, a gazdálkodás pozitív eredményt hozott.  

A Zrt. alaptevékenysége (saját tulajdonú ingatlan adásvétele) nyereséges, így a 2019-es üzleti 

év zárását követően mód nyílik arra, hogy a Társaság osztalékot fizessen a tulajdonosainak. 

A Társaság a bevételeit a jogelőd Nerium Park Kft. 2016. évben beruházási céllal vásárolt 

építési telken értékesítendő kész ingatlanok, valamint a 2019. évben jogelődöktől beolvadás 

keretében átvett telkeken az épülő lakóparkok ingatlanértékesítéséből kívánja a jövőben is 

elérni.  

A jövőbeli üzleti kilátások gazdasági feltételei hosszú távon adottak.  

A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely hatással lenne a tárgyévi 

beszámoló adataira. 

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik. 

 

 

 

Budapest, 2020. január 22. 

 

 

 

 

               Piukovics András 

                   vezérigazgató 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosainak 

  

Vélemény  

Elvégeztem a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, 

Dessewffy utca 18.-20. fszt.)    („a Társaság”)  2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 

amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az 

eszközök és források egyező végösszege 34 527 189  E Ft, az adózott eredmény 1 993 355  E Ft 

(nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 

valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 

december31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 

üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A 

könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 

fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések 

tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai 

Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban 

szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti 

jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb 

más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 

könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem 

nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az 

üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen 

ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy 

egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám 
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alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást 

tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti 

jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban 

van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény 

nyilvánítása.  

Véleményem szerint a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti 

jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a SunDell Estate Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó 

előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további 

követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott 

a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 

amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a 

vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 

folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés 

nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, 

körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló 

egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, 

hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 

ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 

egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, 

és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 

megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás 
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állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás 

magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 

eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 

Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 

könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő 

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 

minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói 

jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 

beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam 

azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. január 22. 

 

 

               
               Bácsi Ferencné 

                                                                                                            Kamarai tag könyvvizsgáló 

                                                                                                            Nyilvántartási szám: 002896 

 

 



  
Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 – 6 8 1 0 - 1 1 4 - 0 1 
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Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

Konszolidált éves beszámoló- mérleg

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

adatok eFt-ban

Előző év Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 2019.12.31

A Befektetett eszközök 0 2 746 459
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 3

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0

3. Vagyoni értékű jogok 0 0

4. Szellemi termékek 0 3

5. Üzleti vagy cégérték 0 0

6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 2 746 456

1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 0 0

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0

4. Tenyészállatok 0 0

5. Beruházások, felújítások 0 2 318 913

6. Beruházásokra adott előlegek 0 427 543

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 0 0

5. Egyéb tartós részesedés 0 0

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban 0 0

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

9 .Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0

B. Forgóeszközök 0 22 531 344
I. KÉSZLETEK 0 17 595 924

1. Anyagok 0 0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 12 127 393

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0

4. Késztermékek 0 1 271 127

5. Áruk 0 4 197 404

6. Készletekre adott előlegek 0 0

II. KÖVETELÉSEK 0 272 224

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 105 964

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 0 0

4. Követelések egyéb tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

5. Váltókövetelések 0 0

6. Egyéb követelések 0 166 260

7. Követelések értékelési különbözete 0 0

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

2. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0

3. Egyéb részesedés 0 0

4. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. 0 0

6. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK 0 4 663 196

1. Pénztár, csekkek 0 91

2. Bankbetétek 0 4 663 105

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 695 646
1. Bevételek aktívidőbeli elhatárolása 0 105

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 695 541

3. Halasztott ráfordítások 0 0

ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 0 25 973 449

Keltezés: Budapest,  2020.01.27.

SunDell Estate Zrt

MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák)

2019.12.31

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

Konszolidált éves beszámoló- mérleg

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

adatok eFt-ban

Előző év Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 2019.12.31

D. Saját tőke 0 9 828 748
I. JEGYZETT TŐKE 0 100 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0

III. TŐKETARTALÉK 0 8 076 230

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0 -366 836

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 39 797

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0

Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0

VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY 0 1 979 557

Leányvállalati saját tőke változása 0 0

Társultként kezelt vállalkozások részesedésértékelésének változása 0 0

Konszolidáció miatti változások 0 0

    Adósságkonszolidálás különbözetéből 0 0

    Közbenső eredmény különbözetéből 0 0

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 0 0

E. CÉLTARTALÉKOK 0 11 743

1. Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0

3. Egyéb céltartalék 0 11 743

F. KÖTELEZETTSÉGEK 0 15 783 653
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedései 0 0

3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. 0 0

4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben 0 0

II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 2 400 000

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

2. Átváltoztatható kötvények 0 0

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 2 400 000

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 0 0

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz 0 0

8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalk.szemb. 0 0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 13 383 653

1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 2 981 680

 - ebből: az átváltható kötvények 0 0

2. Rövid lejáratú hitelek 0 800 000

3. Vevőktől kapott előlegek 0 8 125 596

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 0 31 346

5. Váltótartozások 0 0

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 0 0

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. 0 51 391

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 0 1 393 640

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 349 305
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 349 305

3. Halasztott bevételek 0 0

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 0 25 973 449

Keltezés: Budapest,  2020.01.27.

SunDell Estate Zrt

MÉRLEG  "A" változat

Források (passzívák)

2019.12.31

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel:  2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1

Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

Konszolidált éves beszámoló- eredménykimutatás

 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

       (összköltség eljárással)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  alátámasztva

adatok eFt-ban

Előző év Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2018.12.31 2019.12.31

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 7 673 327

02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                (01+02) 0 7 673 327

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 9 430 096

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 1 415 388

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE                (+ 03+04) 0 10 845 484

III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 2

    Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0

05. Anyagköltség 0 14 174 219

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 1 583 009

07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 30 521

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 648 145

09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 0 0

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                    (05+06+07+08+09) 0 16 435 894

10. Bérköltség 0 2 151

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0

12. Bérjárulékok 0 423

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                         (10+11+12) 0 2 574

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 73

VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 17 886

    Ebből: értékvesztés 0 0

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 0 2 062 386
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0

     Ebből: értékelési különbözet 0 0

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                (13+14+15+16+17) 0 0

18. Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0

19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 82 786

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0

     Ebből: értékelési különbözet 0 0

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                (18+19+20+21+22) 0 82 786

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                  (VIII-IX)                     0 -82 786

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                                   (+A+B) 0 1 979 600
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 43

D. ADÓZOTT EREDMÉNY                                       0 1 979 557

Keltezés: Budapest,  2020.01.27.

 

SunDell Estate Zrt

2019.12.31

a vállalkozás vezetője
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Jogi körülmények 

 

Anyavállalat neve:     SunDell Estate Zrt. 

Változás előtti név: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

Cégforma:      Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Alapítás időpontja: 2019.01.01. 

Alapítási mód:            társasági formaváltás  

Adószám:  26560621-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-10-140036 

Bejegyezve:  2018.12.31. 

Székhely:  1066 Bp.Dessewffy u.18-20. fszt. 

Tevékenységi kör: 6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Tulajdonosok:  2019.12.31-én 
P.Wright Invest Zrt.     3.000.000 Ft    3,0% 

   Primula Kincs Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Filatina Kft.    22.000.000 Ft  22,0% 

  Alabama Invest Zrt.   22.000.000 Ft  22,0% 

  Green-Rose Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

PGVT Partners Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Rizó Mihály    15.500.000 Ft  15,5% 

 

Tulajdonosok:  2020.01.27-én 
P.Wright Invest Zrt.     3.000.000 Ft    3,0% 

   Primula Kincs Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Filatina Kft.    22.000.000 Ft  22,0% 

  Alabama Invest Zrt.   22.000.000 Ft  22,0% 

  Green-Rose Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

PGVT Partners Kft.   12.500.000 Ft  12,5% 

Rizó Mihály    15.500.000 Ft  15,5% 

 

Az anyavállalat szabályozott ingatlanbefektetési előtársaság (SZIE). A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 2019.01.31-i hatállyal a társaságot határozatában ingatlanbefektetési 

előtársaságnak minősítette és nyilvántartásba vette. 

 

A beszámolót aláírja:   Piukovics András SunDell Estate Zrt. vezérigazgatója  

Cím:.  1142. Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2. 

 

Beszámoló összeállításáért felelős: Khaleesi Kontroll Könyvelő Kft.  

          1062 Budapest, Aradi u.63.3/1. 

 

Beszámolót készítette: Németh-Urbán Alexandra regisztrált mérlegképes könyvelő 

Regisztrációs szám: 200521 

 

Társaságunk leányvállalatának minősül az Alhambra 36 Invest Kft., Bryce 42 Invest Kft., 

Pasadena 53 Invest Kft., Sedona 38 Invest Kft., Sevilla 47 Invest Kft. 

 

Leányvállalatai szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságnak minősülnek (SZIP). 

Ennek bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2019.10.24-i hatállyal megtörtént. 

 

A konszolidált beszámoló auditálásáért felelős: Bácsi Ferencné 1025. Bp. Zöldmáli u. 10/B 

Regisztrációs száma: 002896 
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Anyavállalat alapítás óta történt változásai: 

   

 

2018.12.31.                Cégformaváltás   Hatályos: 2019.01.01. 

   A Kft. jogutódja: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

   Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege:       3.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:    10.000.000 Ft 

 

2019.01.14  Vezérigazgató változás 

   Új vezérigazgató: Piukovics András 

Könyvvizsgáló újraválasztása: Bácsi Ferencné 

cím: 1025 Bp, Zöldmáli lejtő 10/B. 

kamarai nyilvántartási száma: 002896 

 

2019.10.31 GreenVillage Zrt. (1131 Bp, Fivér u. 8. B.ép)  és F.Lloyd Ingatlan 

Zrt.(1149.Bp.Fogarasi út 3. IV.em.2) beolvadása Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zrt.-be. 

 Jogutód: Nerium Park Zrt. 

 Új tulajdonosi összetétel: 

 ProAdmin Hungary Kft. részvényes    4,167% 

 P.Wright Invest Zrt. részvényes    8,333%   

 Primula Kincs Kft. részvényes  12,500% 

 FILATINA Kft. részvényes   22,000% 

 Alabama Invest Zrt. részvényes  22,000% 

 Rizó Mihály részvényes     6,000% 

 Green-Rose Kft. részvényes   12,500% 

 PGVT Partners Kft. részvényes  12,500% 

 Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege:        1.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:   100.000.000 Ft 

 

 

2019.12.14  Részvényes változás 
   P.Wright Invest Zrt. részvényes    3,0% 

   Primula Kincs Kft. részvényes   12,5% 

FILATINA Kft. részvényes   22,0% 

  Alabama Invest Zrt. részvényes  22,0% 

  Green-Rose Kft. részvényes   12,5% 

PGVT Partners Kft. részvényes  12,5% 

Rizó Mihály részvényes   15,5% 

Részvények névértékének módosítása: 100.000 darab 1000 Ft névértékű    

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 
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2019.12.16 Bejegyzés alatt 

 

Cégnév, részvények névértékének módosítása, társaság tevékenységi 

körének módosítása, működési formaváltás és döntés standard piaci 

bevezetésről, új könyvvizsgáló és felügyelő bizottság választás 

   Új cégnév: SunDell Estate Zrt. 

   (Tőzsdére bocsátáskor: SunDell Estate Nyrt.) 
    

Részvények névértékének módosítása: 1.000.000 darab 100 Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

Tevékenységi kör módosítás: 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  

 6832 Ingatlankezelés 

 8110 Építményüzemeltetés 

 6420 Vagyonkezelés 

2020. év auditálását végző könyvvizsgáló: PKF Könyvvizsgáló Kft. 

                   Pataki György Lajos 

 

 
 

 

Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok 
 

A társaság nem rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező taggal. 

 

 

Konszolidálásba bevont kapcsolt és leányvállalatok 

 

 

Leányvállalat: Alhambra 36 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:      2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

 

Tulajdonosi szerkezet: 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Estate Zrt.    100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348128 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 04. 

 

Tevékenységi körei: 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 36 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 
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Leányvállalat: Bryce 42 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:      2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Tulajdonosi szerkezet: 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Estate Zrt.    100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348130 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 07. 

 

Tevékenységi körei: 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 42 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

Leányvállalat: Pasadena 53 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen)   SunDell Estate Zrt.    100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348137 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 07. 

 

Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 53 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

Leányvállalat: Sedona 38 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Invest Zrt.    100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348139 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:   2019. október 07. 
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Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 38 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

Leányvállalat: Sevilla 47 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Invest Zrt.    100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348141 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:   2019. október 07. 
 

Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 47 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

Lényeges számviteli módszerek összegzése: 

Az anyavállalat és a leányvállalat beszámolója azonos elvek alapján összeállított 

számviteli politika és értékelési eljárások alapján készült. 

 

Beszámolási mód:    konszolidált éves beszámoló 

Beszámoló pénzneme:   magyar forint 

Könyvvezetés módja:    kettős könyvvitel 

Eredmény kimutatás:    összköltség eljárás 

 

A tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

kimutatásra. 

 

Értékcsökkenés megállapításának módja: lineáris 

Eszközcsoportonkénti leírási kulcsok: Társasági adótörvény szerint 

A 100 eFt egyedi érték alatti vagyoni értékű 

jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök 

használatbavételkor egy összegben elszámolásra 

kerülnek 

 

Külföldi pénzeszközök:                    

                                      

Devizában kötött ügyletek elszámolása:     MNB árfolyamon 

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségek: MNB árfolyamon 

Árfolyam-különbözetek elszámolása:   MNB árfolyamon 
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Időbeli elhatárolások: 

Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása                                                    

 

Adósságkonszolidáció: Az egységesítés során kiszűrésre kerültek az egymással 

szembeni követelések és kötelezettségek. Konszolidálásból adódó belső eredmény 

nem keletkezett, a tényleges társasági adó került beállításra. 

 

A leányvállalatok tárgyi eszközei között kimutatott 8.978.400eFt beruházásra adott 

előleg az anyavállalattól megvásárolt ingatlanokra fizetett vételárelőlegek, így azok a 

konszolidáció során kiszűrésre kerültek. 
 

A konszolidáció során a projekttársaságok (leányvállalatok) felé értékesített ingatlanok 

bekerülési értéke, valamint a hozzá kapcsolódó telek és annak járulékos költségeinek 

értéke átsorolásra került a befejezetlen beruházások közé, ugyanis cégcsoporton belül 

a leányvállalatok a tárgyi eszközök között tartják majd nyilván az ingatlanokat. Mivel 

jelenleg még nem épült fel az ingatlan, nem került átadásra, ezért a befejezetlen 

beruházások alatt szerepel.  
 

Tőkekonszolidáció: a leányvállalatok teljes körű bevonása is ennek megfelelően 

kiszűrések történtek. 
 

 

SunDell Estate Zrt. tulajdoni részesedése a leányvállalatokban  
 

Társaság neve Tőkeemelés módja Tőkeemelés összege 

Alhambra 36 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Bryce 42 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Pasadena 53 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 2 205 000 000 Ft 

Sedona 38 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Sevilla 47 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Összesen  9 025 000 000 Ft 

 

 

Az anyavállalat befektetett pénzügyi eszközei között kimutatott 9.025.000eFt 

részesedés a leányvállalataiból származó törzstőke és tőketartalék befizetés, így azok a 

konszolidáció során kiszűrésre kerültek. 
 

Ráfordítások és bevételek konszolidálása: Ráfordítások és bevételek kiszűrése nem 

történt, mivel a konszolidációs körbe bevont társaságok egymás közötti kapcsolatában nem 

volt teljesítés. 

Az anyavállalt a számviteli törvény előírásai alapján konszolidált beszámoló készítésére nem 

kötelezett. 

Az anyavállalat 2018. évben nem készített, 2019. évben a tulajdonosok döntése alapján 

készít konszolidált beszámolót.  
 

 

 



 8 

I. Konszolidált mérleg: 
 

Társaság tárgyi eszköze / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Beruházások, felújítások 0 2 318 913 

Beruházásra adott előlegek 0 427 543 

Tárgyi eszközök összesen 0 2 746 456 

 

Társaság készletei / eFt / 
 

 

Megnevezés 2018 2019 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 12 127 393 

Késztermékek 0 1 271 127 

Áruk 0 4 197 404 

Készletek összesen 0 17 595 924 

 

 

A befejezetlen termelés az átalakulás-beolvadás során átvett Paskal Garden és Paskal 

Rose és Levendula Lakópark, valamint Társaság által építtetett Nerium Lakópark 

előállítási költségeit, valamint telkekkel kapcsolatos költségeit tartalmazza. 

A Nerium Lakópark és a Levendula Lakópark a készterméken szerepel a könyvekben, 

azok kivezetése az értékesítés során folyamatos. 

A Paskal Rose és Paskal Garden Lakópark még építés alatt áll. 
 

 

Társaság követelései / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 105 964 

Társasági adó és iparűzési adó többlet 0 59 980 

Kaució  0 825 

Adott előleg 0 72 310 

Ügyvédi letét 0 2 390 

Követelés szállítóval szemben 0 6 482 

Rendezendő tételek 0 24 273 

Követelés összesen 0 272 224 

 
 

Társaság pénzeszközei / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Pénztár 0 91 

Bankbetétek 0 4 663 105 

Pénzeszközök összesen 0 4 663 196 

 
 

Aktív időbeli elhatárolások / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 105 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 695 541 

Aktív időbeli elhatárolások összesen 0 695 646 
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Saját tőke /e Ft/ 

 

Megnevezés  2018 2019 

    

Saját tőke  0 9 828 748 

Jegyzett tőke  0 100 000 

     ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken  0 0 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke  0 0 

Tőketartalék  0 8 076 230 

Eredménytartalék  0 -366 836 

Lekötött tartalék  0 39 797 

Értékelési tartalék  0 0 

   Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  0 0 

   Valós értékelés értékelési tartaléka  0 0 

Korrigált adózott eredmény  0 1 979 557 

Leányvállalati saját tőke változása  0 0 

Társultként kezelt vállalkozások 

részesedésértékelésének változása 

 0 0 

Konszolidáció miatti változások  0 0 

    Adósságkonszolidálás különbözetéből  0 0 

    Közbenső eredmény különbözetéből   0 0 

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése  0 0 

 

Céltartalékok /eFt/ 

 
 

Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. 

Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján 

képzett céltartalék 
0 11 743 

Összesen 0 11 743 

 

Társaság kötelezettségei / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Hátrasorolt kötelezettségek  0 0 

- Tőkekonszolidációs különbözet 

leányvállalatokból 

0 0 

- Egyéb 0 0 

- Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 

Hosszúlejáratú kötelezettségek–egyéb 

kötelezettség 

0 2 400 000 

Rövid lejáratú kötelezettségek  0 13 383 653 

- Kötelezettség áruszállításból és 

szolgáltatásból 

0 31 346 

- Rövid lejáratú kölcsönök 0 2 981 680 

- Rövid lejáratú hitelek 0 800 000 

- Vevőktől kapott előlegek 0 8 125 596 

- Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 

- Egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

 

0 51 391 

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 1 393 640 

Kötelezettség összesen 0 15 783 653 



 10 

Anyavállalat rövid lejáratú kötelezettségei között szereplő 8.550.857eFt a leányvállalatival 

szemben keletkezett ingatlanvásárlásra adott előleg, mely a konszolidáció során kiszűrésre 

került. 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások / eFt / 
 

Megnevezés 2018 2019 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 349 305 

Passzív időbeli elhatárolások összesen 0 349 305 

 

 

Eredménykimutatás / eFt/ 
 

Megnevezés 2018 2019 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 7 673 327 

Saját termelésű készletek állományváltozása 0 9 430 096 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 1 415 388 

Egyéb bevételek 0 2 

Anyagjellegű ráfordítások 0 16 435 894 

Személyi jellegű ráfordítások 0 2 574 

Értékcsökkenési leírás 0 73 

Egyéb ráfordítások 0 17 886 

Üzleti tevékenység eredménye 0 2 062 386 

Pénzügyi műveletek eredménye 0 -82 786 

Adózás előtti eredmény 0 1 979 600 

Adófizetési kötelezettség 0 43 

Adózott eredmény 0 1 979 557 

 

 

Egyéb információk:  

Személyi jellegű ráfordítások között a társaságok vezető tisztségviselőinek tiszteletdíjai 

és annak járulékai szerepelnek. 2019. évben a társaságokban a vezető tisztségviselők 

száma 1-1 fő, munkavállalóik nincsenek. 
 

 

 

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók / eFt / 

 
Eszközök összetétele 

 2018.év 2019.év 

 Összeg % Összeg % 

Befektetett eszközök 0 0 2 746 459 10,57 

Forgóeszközök 0 0 22 531 344 86,76 

Aktív időbeli elhatárolások 0 0 695 646 2,67 

Eszközök összesen 0 0 25 973 449 100,00 
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Tőkearányossági mutató 

  2018.év 2019.év 

Saját tőke    

-----------------------------  0 37,84% 

Mérlegfőösszeg    

Jegyzett tőke    

-----------------------------  0 1,02% 

Saját tőke    

    

Adózott eredmény    

-----------------------------  0 20,14% 

Saját tőke    

 

Pénzügyi helyzetet jellemző mutató / eFt / 
 

 

Likviditási mutató 

  2018.év 2019.év 

Forgóeszközök    

-----------------------------  0 168,35% 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

   

 

 

 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

 

Eszközmegtérülés 
  2018.év 2019.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  0 7,62% 

 Mérlegfőösszeg    

 

 

 

 

 

Tőkemegtérülés 
  2018.év 2019.év 

 Adózott eredmény    

-----------------------------  0 1 979,56% 

 Jegyzett tőke    

 
 

 

 

 

 

Budapest, 2020. január 27. 

 

 

            Piukovics András 

                vezérigazgató 
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A cég alapításáról 

 

A SunDell Estate Zrt.-t, (jogelőd Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt-t) (1066 Budapest, 

Dessewffy u. 18-20.) 2019.01.01-én átalakulás útján három gazdasági társaság alapította. A 

Zrt-ben alapításkor a tulajdoni arány 50%-25%-25%.   

Az alapítók a törzstőke összegét alapításkor teljes egészében bankszámlára befizették. 

 

Az alapítás óta a részvényesek személye módosult és tőkeemelés is történt. 

 

A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési előtársaság (SZIE). A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 2019.01.31.-i hatállyal a társaságot határozatában ingatlanbefektetési 

előtársaságnak minősítette és nyilvántartásba vette. 

 

Leányvállalatai szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaságnak minősülnek (SZIP). Ennek 

bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2019.10.24.-i hatállyal megtörtént. 

Átalakulás óta történt változások: 

 

2018.12.31.                Cégformaváltás   Hatályos: 2019.01.01. 

   A Kft. jogutódja: Nerium Park Ingatlanfejlesztő Zrt. 

   Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege: 3.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:  10.000.000 Ft 

 

2019.01.14  Vezérigazgató változás 

   Új vezérigazgató: Piukovics András 

Könyvvizsgáló újraválasztása: Bácsi Ferencné (1025 Bp, Zöldmáli lejtő 

10/B., kamarai nyilvántartási száma: 002896) 

 

2019.10.31 GreenVillage Zrt. (1131 Bp, Fivér u. 8. B.ép)  és F.Lloyd Ingatlan 

Zrt.(1149.Bp.Fogarasi út 3. IV.em.2) beolvadása Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zrt.-be. 

 Jogutód: Nerium Park Zrt. 

 Új tulajdonosi összetétel: 

 ProAdmin Hungary Kft. részvényes    4,167% 

 P.Wright Invest Zrt. részvényes    8,333%   

 Primula Kincs Kft. részvényes  12,500% 

 FILATINA Kft. részvényes   22,000% 

 Alabama Invest Zrt. részvényes  22,000% 

 Rizó Mihály részvényes     6,000% 

 Green-Rose Kft. részvényes   12,500% 



 

 

3 

 

 PGVT Partners Kft. részvényes  12,500% 

 Tőkeemelés: 

   Régi törzstőke összege:     1.000.000 Ft 

   Új törzstőke összege:   100.000.000 Ft 

2019.12.14  Részvényes változás 

   P.Wright Invest Zrt. részvényes    3,0% 

   Primula Kincs Kft. részvényes    12,5% 

FILATINA Kft. részvényes   22,0% 

  Alabama Invest Zrt. részvényes  22,0% 

  Green-Rose Kft. részvényes   12,5% 

PGVT Partners Kft. részvényes   12,5% 

Rizó Mihály részvényes   15,5% 

Részvények névértékének módosítása: 100.000 darab 1000 Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

 

 

2019.12.16 Bejegyzés alatt 

 

Cégnév, részvények névértékének módosítása, társaság tevékenységi 

körének módosítása, működési formaváltás és döntés standard piaci 

bevezetésről, új könyvvizsgáló és felügyelő bizottság választás 

   Új cégnév: SunDell Estate Zrt. 

   (Tőzsdére bocsátáskor: SunDell Estate Nyrt.) 

    

Részvények névértékének módosítása: 1.000.000 darab 100 Ft névértékű 

névre szóló törzsrészvényből álló 

részvénysorozat kerül helyette 

kibocsátásra. 

Tevékenységi kör módosítás: 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  

 6832 Ingatlankezelés 

 8110 Építményüzemeltetés 

 6420 Vagyonkezelés 

2020. év auditálását végző könyvvizsgáló: PKF Könyvvizsgáló Kft. 

                             Pataki György Lajos 

 

 

 

A Számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően társaságunk leányvállalatának 

minősül az Alhambra 36 Invest Kft., Bryce 42 Invest Kft., Pasadena 53 Invest Kft., Sedona 38 

Invest Kft., Sevilla 47 Invest Kft. Az anyavállalat 2018. évben nem készített, 2019. évben a 

tulajdonosok döntése alapján készít konszolidált beszámolót, annak érdekében, hogy az 

együttes vagyoni helyzetről megbízható, valós képet kaphassanak az anyavállalat tulajdonosai, 

valamint Kft-ék és az anyavállalat üzleti partnerei. 
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Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok 

 

A társaság nem rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező taggal. 

 

 

 

Konszolidálásba bevont kapcsolt és leányvállalatok 

 

Leányvállalatok neve:  

 

Alhambra 36 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:      2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Tulajdonosi szerkezet: 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Estate Zrt.     100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348128 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 04. 

 

Tevékenységi körei: 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 36 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

Bryce 42 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:      2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Tulajdonosi szerkezet: 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Estate Zrt.     100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348130 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 07. 
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Tevékenységi körei: 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 42 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

Pasadena 53 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen)   SunDell Estate Zrt.     100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348137 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:    2019. október 07. 

 

Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 53 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

 

 

 

Sedona 38 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Invest Zrt.     100 % 

Belföldi jogi személy részesedése      100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348139 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:   2019. október 07. 

Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 38 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 
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Sevilla 47 Invest Kft. 

Székhely:      1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. 

Alakulás időpontja:     2019. szeptember 27. 

2019. december 31-én a jegyzett tőke:  205.000eFt 

 

Anyavállalati részesedés (közvetlen):   SunDell Invest Zrt.     100 % 

Belföldi jogi személy részesedése                                                         100 % 

Belföldi magán személy részesedése                                                         0 % 

 

Cégjegyzék szám:      01-09-348141 

Cégbírósági bejegyzés dátuma:   2019. október 07. 

 

Tevékenységi körei:      

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban megvásárolt 47 ingatlant, 

melyeket az ingatlan felépítése után bérbeadási és üzemeltetési céllal tartja. 

A leányvállalatok tárgyi eszközei között kimutatott 8 978 400eFt beruházásra adott 

előleg az anyavállalattól megvásárolt ingatlanokra fizetett vételárelőlegek, így azok a 

konszolidáció során kiszűrésre kerültek az általános forgalmi adó kivételével, mivel a 

leányvállalat nem élt levonási jogával. 

 

A konszolidáció során a projekttársaságok (leányvállalatok) felé értékesített ingatlanok 

bekerülési értéke, valamint a hozzá kapcsolódó telek és annak járulékos költségeinek 

értéke átsorolásra került a befejezetlen beruházások közé, ugyanis cégcsoporton belül a 

leányvállalatok a tárgyi eszközök között tartják majd nyilván az ingatlanokat. Mivel 

jelenleg még nem épült fel az ingatlan, nem került átadásra, ezért a befejezetlen 

beruházások alatt szerepel.  

 

SunDell Estate Zrt. tulajdoni részesedése a leányvállalatokban  

 

Társaság neve Tőkeemelés módja Tőkeemelés összege 

Alhambra 36 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Bryce 42 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Pasadena 53 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 2 205 000 000 Ft 

Sedona 38 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 605 000 000 Ft 

Sevilla 47 Invest Kft. törzstőke+tőketartalék 1 805 000 000 Ft 

Összesen  9 025 000 000 Ft 
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Az anyavállalat befektetett pénzügyi eszközei között kimutatott 9.025.000eFt részesedés 

a leányvállalataiból származó törzstőke és tőketartalék befizetés, így azok a 

konszolidáció során kiszűrésre kerültek. 

 

Ráfordítások és bevételek konszolidálása: Ráfordítások és bevételek kiszűrése nem történt, 

mivel a konszolidációs körbe bevont társaságok egymás közötti kapcsolatában nem volt 

teljesítés. 

Az anyavállalt a számviteli törvény előírásai alapján konszolidált beszámoló készítésére nem 

kötelezett. 

 

A cég eszközei 

 

Az összevont adatok alapján a Társaság befektetett eszközei 2.746.459eFt értéket képviselnek, 

ebből az immateriális javak 3eFt, befejezetlen beruházások 2.318.913eFt, beruházásra adott 

előlegek 427.543eFt. 

A Társaság követelései 64.563millió Ft-ot tesznek ki, melynek nagy része egyéb követelés 

64.524millió Ft.  

 

Készleteinek értéke 17.595.924eFt, melyből a Budapest, XIV. kerület Szugló utcában található 

152 lakással, 5 irodával és 2 üzlettel épülő Paskal Rose elnevezésű lakópark, valamint a 

Budapest, XIV. kerület Bartl János utcában található 3 épülettel, összesen 455 lakással, 4 

irodával, 9 művészeti galériával és 1 kávézóval épülő Paskal Garden elnevezésű lakópark 

építtetéséhez kapcsolódó ktg-ek, mint befejezetlen termelés 12.127.393eFt-ot tesznek ki. A 

Budapest, XIV. kerület Dorozsmai utcában jogelőd GreenVillage Zrt. által 2018-ban felépített 

Levendula Lakópark A épület 1-3 lph-ban még nem értékesített ingatlana és a Budapest, XIII. 

kerület Petneházy utcában felépített Nerium Lakópark 186 lakásos társasház szintén még nem 

értékesített ingatlana, mint késztermék szerepel 1.271.127eFt értékben. Az áruk között három 

építési telek található 4.197.404eFt értékben. 

 

A Társaság követelései 272.224eFt-ot tesznek ki, melyből a vevő követelés értéke 105.964eFt, 

az egyéb követelések értéke 166.260eFt, amelyben legfőképpen a társasági adó túlfizetés 

szerepel 44.894eFt, illetve költségekre adott előlegek 72.310eFt értékben. 

 

A cég forrásai 
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Az összevont adatok alapján a Társaság saját tőkéje 2019. év végén 9.828.748eFt, amelyből a 

jegyzett tőke 100.000eFt, illetve a tőketartalék 8.076.230eFt, eredménytartalék -366.836eFt, 

lekötött tartalék 39.797eFt. Az összevont pozitív tárgyévi eredmény 1.979.557eFt. A Társaság 

tőkehelyzete stabil és rendezett. 

Az összevont adatok alapján a Társaság kötelezettsége 15.783.653eFt, amelynek nagyobb 

részét vevőtől kapott előlegek, rövid lejáratú kölcsönök és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

teszik ki 12.500.916eFt értékben. Anyavállalat rövid lejáratú kötelezettségei között szereplő 

8.550.857eFt a leányvállalatival szemben keletkezett ingatlanvásárlásra adott előleg, mely a 

konszolidáció során kiszűrésre került. 

A cég működésével kapcsolatos bevételek és ráfordítások 

 

A Társaságnak 2019. évben 7.673.327eFt árbevétele keletkezett nagyrészt a Budapest, XIII. 

kerület Petneházy utcai és a XIV. kerületi Bartl J. u. 3. szám alatt felépített Paskal Rose 

Lakópark lakás értékesítéseiből származott. 

Költségei és ráfordításai a cég működésének általános költségei és egyéb ráfordításai mellett az 

anyavállalat által építtetett Paskal Garden, Paskal Rose és Nerium Lakópark építkezéseinek 

költségeiből, a helyi adó kötelezettségekből (4.631eFt), értékesítésből származó készlet 

kivezetés értékéből és vevők felé fizetendő kötbér kötelezettégekből (12.719eFt) származik. 

Az anyagköltség többnyire közüzemi költségek a még birtokba nem adott lakások után, illetve 

a F.Lloyd Ingatlan Zrt. és a GreenVillage Zrt. anyavállalat jogelődei beolvadásából származó 

saját termelésű készletek állományváltozásának forgalma.  

A beruházási hitelek után fizetendő kamatok összege 82.786eFt. 

 

A Társaság konszolidált eredménye 1.979.557eFt.  

A cég jövőjéről 

 

A Társaság alapvetően ingatlan értékesítéssel foglalkozik, melyet a jövőben is folytatni kíván.  

A Társaság a bevételeit a jogelőd Nerium Park Kft. 2016. évben beruházási céllal vásárolt 

építési telken értékesítendő kész ingatlanok, valamint a 2019. évben jogelődöktől beolvadás 

keretében átvett telkeken az épülő lakóparkok ingatlanértékesítéséből kívánja a jövőben is 

elérni.  

A jövőbeli üzleti kilátások gazdasági feltételei hosszú távon adottak.  
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A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely hatással lenne a tárgyévi 

beszámoló adataira. 

 

Anyavállalat által építendő Paskal Garden elnevezésű lakóparkban a leányvállalatok által 

megvásárolt ingatlanokra előleget fizettek és az ingatlan vásárlás bérbeadási és üzemeltetési 

célból történt.  

A cég tőkeereje és kiegyensúlyozott gazdálkodása stabil. 

 

 

Budapest, 2020. január 27. 

 

                   Piukovics András 

                       vezérigazgató 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosainak 

  

Vélemény  

Elvégeztem a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatainak 

(„a Csoport”)  2019. évi konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely konszolidált 

éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és 

források egyező végösszege 25 973 449  E Ft, az adózott eredmény 1 979 557  E Ft (nyereség) -, és 

az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 

számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 

Csoport 2019. december31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A 

könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 

tartalmazza.  

Független vagyok a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 

fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések 

tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai 

Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban 

szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt véleményemhez.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

leányvállalatainak 2019. évi konszolidált éves üzleti jelentésével kapcsolatban. A vezetés 

felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem 

„Vélemény” szakaszában az konszolidált éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik 

az üzleti jelentésre.  

A konszolidált éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én 

felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti 

jelentés lényegesen ellentmond-e az konszolidált éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat 

során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást 
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tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb 

információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről 

jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti 

jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban 

van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az konszolidált éves beszámoló összhangjáról 

vélemény nyilvánítása.  

Véleményem szerint a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

leányvállalatainak 2019. évi konszolidált üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 

összhangban van a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállatainak 

2019. évi konszolidált éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. 

Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő további követelményeket az üzleti 

jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott 

a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az konszolidált éves 

beszámolóért 

A vezetés felelős az konszolidált éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 

történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan 

belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes konszolidált éves beszámoló 

elkészítése.  

A konszolidált éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 

vállalkozás folytatásának elvén alapuló konszolidált éves beszámoló összeállításáért. A 

vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 

érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált éves 

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, 

valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 

bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 

feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy 

hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban 
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vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált éves beszámoló alapján 

meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 

megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem a konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 

eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen 

kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és 

megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A 

csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, konszolidált éves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló konszolidált éves beszámoló összeállítása, valamint a 

megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 

bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 

kétséget vethetnek fel a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

leányvállalatainak vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 

könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a konszolidált éves 

beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 

megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon 

alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a SunDell 

Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság és vagy leányvállalatai nem tudják a 

vállalkozást folytatni. 

• Értékelem a konszolidált éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy a 

konszolidált éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 

bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 

beleértve a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam 

azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. január 27. 

              
               Bácsi Ferencné 

                                                                                                            Kamarai tag könyvvizsgáló 

                                                                                                            Nyilvántartási szám: 002896 



7.13 SunDell Estate Zrt. 2019. évi proforma eredménykimutatása, aláírt könyvvizsgálói 

jelentés 

 



Statisztikai számjel: 2 6 5 6 0 6 2 1 - 6 8 1 0 - 1 1 4- 0 1
Cégjegyzékszám:    0 1 - 1 0  - 1 4 0 0 3 6

Proforma eredménykimutatás
adatok E Ft-ban

 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
       (összköltség eljárással)

GreenV F.Lloyd Sundell /Neirum Kiszűrés Összesen
nincs

Sorszám A tétel megnevezése 2019.10.31 2019.10.31 2019.12.31 2019.12.31

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 42 180 1 059 7 673 327 0 7 716 566
02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                (01+02) 42 180 1 059 7 673 327 0 7 716 566
03. Saját termelésű készletek állományváltozása 2 024 121 5 006 480 10 845 484 0 17 876 085
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 0

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE                (+ 03+04) 2 024 121 5 006 480 10 845 484 0 17 876 085
III. EGYÉB BEVÉTELEK 1 912 1 2 0 1 915

    Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0 0 0
05. Anyagköltség 4 142 0 14 174 219 0 14 178 361
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 024 636 4 988 863 1 579 779 0 8 593 278
07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 424 11 174 20 793 0 38 391
08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 364 0 648 145 0 651 509
09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                    (05+06+07+08+09) 2 038 566 5 000 037 16 422 936 0 23 461 539
10. Bérköltség 882 2 500 1 446 0 4 828
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 0 0 0 2
12. Bérjárulékok 179 505 289 0 973

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                         (10+11+12) 1 063 3 005 1 735 0 5 803
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 4 0 73 0 77
VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 4 528 20 552 17 885 0 42 965

    Ebből: értékvesztés 0 0 0 0 0
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 24 052 -16 054 2 076 184 0 2 084 182

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0 0 0
     Ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0
18. Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0 0 0
19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0 0 0
     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0 0 0
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 66 461 69 549 82 786 0 218 796
     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 0 0 0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0 0 0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 101 0 0 0 101
     Ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                (18+19+20+21+22) 66 562 69 549 82 786 0 218 897
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                  (VIII-IX)                     -66 562 -69 549 -82 786 0 -218 897
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                                   (+A+B) -42 510 -85 603 1 993 398 0 1 865 285
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 79 2 43 0 124

D. ADÓZOTT EREDMÉNY                                       -42 589 -85 605 1 993 355 0 1 865 161

Keltezés: Budapest, 2020. január 30.
 

a vállalkozás vezetője

2019.12.31

SunDell Estate Zrt.
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A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE  
A MEGÁLLAPODÁS SZERINT ELVÉGZETT VIZSGÁLATÁNAK 

TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSAIRÓL 
 
 

 
Elvégeztem a SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság (névváltoztatás előtt Nerium Park 

Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: Budapest, Dessewffy utca 18-20. 

fszt.)  2019.év december 31-i fordulónapra vonatkozó Proforma eredménykimutatásának a 

célvizsgálatát.  

 

A vizsgálat célja 

 
A SunDell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó („Kibocsátó”) által korábban 
kibocsátott valamennyi, összesen 1.000.000 darab 100 Forint névértékű névre szóló, dematerializált 
törzsrészvényének („Részvények”) a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetését 
tervezi. 

A Sundell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaságba 2019. év közben beolvadt GreenVillage 

Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság( továbbiakban Társaságok). A beolvadásra tekintettel. a SunDell Estate Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság elkészítette a  Proforma eredménykimutatást, mely tartalmazza a 2019. évi 

eredmény bemutatását oly módon, mintha a beolvadás 2019. január 1-jén történt volna meg.  
A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy a Proforma eredménykimutatást (előzetes pénzügyi 
információt) a Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendeletének 20. mellékletében 
foglaltak szerint állították-e össsze. 

 

A Kibocsátó feladata és felelőssége 

A Kibocsátó feladata és felelőssége a Proforma eredménykimutatások valós tényeknek megfelelő 

elkészítése és a Kimutatás alapját képező számviteli adatok megfelelő csoportosítása   

Ennek során a Kibocsátó köteles figyelemmel lenni arra, hogy 

a) az árbevételeknél a bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és 

szolgáltatásteljesítéseiből származó árbevételeket, valamint az ezekre jutó közvetlen költségeket ki 

kell szűrni 

b) nem kerülhetnek a Proforma eredménykimutatásba az egymás közötti nem áruszállításokból és 

nem szolgáltatásteljesítésekből származó egyéb bevételek, az egymás közötti pénzügyi műveletek 

bevételei, valamint ezek ráfordításai sem. 

   c) a bevont vállalkozások számviteli politikája összhangban van-e a Kibocsátó számviteli 

politikájával. 

A Kibocsátó köteles a Kimutatást és a kimutatásnak megfelelően csoportosított formában az egyes 

alátámasztó bizonylatokat, a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani.  

A Kibocsátó felelőssége kiterjed az általában elvárható számviteli fegyelem és szabályok betartására 

és betartatására. E jelentés felhasználásával Kibocsátó ezen felelősségét elismeri.  

 

A könyvvizsgáló feladata és felelőssége: 

A könyvvizsgálat során feladatom és felelősségem a Kibocsátó által elkészített kimutatás vizsgálata 

Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendeletének 20. mellékletében foglaltak szerint. 
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Ténymegállapításaimról az alábbiakban teszek jelentést: 

 

A Sundell Estate Zártkörűen Működő Részvénytársaságba 2019. év közben beolvadt GreenVillage 

Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság( továbbiakban Társaságok). A beolvadásra tekintettel. a SunDell Estate Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság   Proforma eredménykimutatása, a 2019. évi eredményt oly módon 

tartalmazza, mintha a beolvadás 2019. január 1-jén történt volna meg. 

 

A  Pro-forma eredménykimutatás főbb adatai:  

- értékesítés nettó árbevétele             7 716 566 E Ft 

- aktívált saját teljesítmények  értéke                            17 876 085 E Ft 

- adózott eredmény                                                          1 865 161 E Ft. 

 

Megállapítottam, hogy 2019. évben  

- a Társaságok egymás között üzleti kapcsolatot nem létesítettek, nem volt olyan esemény, 

amely miatt az összevont eredmény meghatározásánál s kiszűrést kellett volna alkalmazni, 

- a Társaságok számviteli politikái azonos elveket, módszereket értékelési elveket rögzítenek, 

- a Társaságok egyedi eredménykimutásai a számviteli törvény és a számviteli politikában 

rögzítettek szerint készültek, 

- az összevont adatokat tartalmazó 2019. évi Proforma eredménykimutatás a SunDell Estate 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli plitikájával összhangban került 

összeállításra. 

 

Véleményem szerint az előzetes pénzügyi információkat a Bizottság (EU) 2019/980 

felhatalmazáson alapuló rendeletének 20. mellékletében foglaltak szerint állították össze, a 

jelzett alapon és helyesen, valamint összhangban a Kibocsátó számviteli politikájával. 

 

A jelentés felhasználásának korlátozása 

 

Jelentésem kizárólag az e jelentés „A vizsgálat célja” című szakaszában ismertetett célra készült, és 

az ott leírtaktól eltérő semmilyen más célra nem használható fel. 

 

Budapest, 2020. április 14.  

 

 

 

   
                                                                                                         Bácsi Ferencné 

                                                                                                         kamarai tag könyvvizsgáló 

                                                                                                         Nyilvántartási szám: 002896 
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