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Vezetdisdgi jelent6s

A Plotinus Holding Nyrt. jelent6sdben a 2016-os els6 f6l6v folyamatair6l szdmol be. A tiibldzatban az

I FRS konszoliddlti adatok szerepelnek.

xAz id5szak utols6 napjdn

**A m6dositott sajdt t6ke ert6keles alapja a MSZSZ szerinti nem konszoliddlt beszdmold. A Tdrsasdgnak fordu16napokon

szdmos olyan eszkdze lehet, amelyeknek a szdmvitelileg kimutatott 6rt6ke nem egyezik a piaci 6rt6kkel. A fenti szdmitds

sordn becsLilt piaci ert6ken vesvuLfigvelembe az eszkozoket. Ezt a kiigazitdst csak oiyan eszkozokn6l v6gezzLik el,

amelyeknek az idSszak v6gdn meghatAroz-hato piacl dra van. Ezen kivLil kisz(ritik a saiiit r6szv6nvek hatds6t is, azaz a saidt

r6szvdnyek 6rteke n6lkrili sajait t5i<dt osztjuk a nem sajdt tulajdonban ldv6 r6szv6nyek darabsz6mdval; valamint az

oszta16kels6bbs6gi r6szv6nyekre jd16 vdrhat6 osztalekot is kiszfirjrik. Vdlem6nyUnk szerint az igy kiszdmitott 6rt6k trjkrozi

legjobban a t6rsas;igi vagyon egy r6szv6nyre jut6 nagysdg6t. Az 6rt6k nem pontos, csup6n az el6rhet6 inform6ci6kon
alapu16 becsl6s.

Holdingtdrsasdgunk c6lja, hogy krlkjnbozS - reSlgazdasdgi 6s t6kepiaci- befektet6sei r6v6n a sajdt

t5ke es az egy r6szv6nyre juto sajiit t6ke 6rt6ke a kovetkez6 6vekben dinamikusan novekedjen, a

rdszv6nydrfolyam pedig kovesse ezt az emelked6st. Az egy r6szv6nyre jut6 m6dositott saj6t t6ke
6rt6k6nek viitoz6sa {egyszeri, nem 6vesitett 6rt6kek):

a rndsodik negyeddvben (3 h6):

az utols6 k6t negyed6\, sordil {6 hr6}:

Az elrnrilt X.2 h6naphan (L2 h6);

+3,|Yo

+I5,4%o

+L8,5Yo

at6zsdei bevezet6st6! (201L.02"15) 2016/06130-!9: +226%

Osszefoglalo adatok forinthan
(lFRS, konszolid6lt, nenn

auditSlt)

2015H1 2016H1

Sajdt tcike* 3 366 953 000 4 192 s01 000

Adozds el6tti eredm6nv 638 133 000 609 996 000

M5dosi'tott egy 116szv6nyre

jut6 sa.iit t6ke*
4 L1.1. Ft 4 979 Ft**

Egy r6szv6nyre jut6 modositott sajdt t6ke alakuldsa a TSrsasdg nyilvdnos m(kod6se sordn:



Az idei els6 f6l6vet is sikerrel zdrtuk, r6szben a t6kepiaci tev6kenys6g, r6szben egy reSlgazdasdgl

tranzakci6 eredm6nye miatt.

Derivativdk:

A hatdrid6s keresked6siinket (illetve t6kepiaci pozici6ink egy r6sz6t) dthelyezttik a Plotinus

5z6rmaztatott Befektet6si Alapba, amely rem6nyeink szerint nagyobb biztonsdgot es iitlSthat6sdgot

fog eredm6nyezni, Befektet6ink igy naponta figyelemmel tddjdk kfs6rni portfoli6nk gyorsan vdltoz6

r6sz6nek eredm6nyess6g6t, 6s ennek koszonhet6en azonnal 6rtesi.ilnek a tdrsasdgi vagyon

v5ltozdsai16l, mikozben az Alapban taldlhat6 eszkozok - a let6tkezel6i rendszer r6v6n - jelent6s

biztonsdgban vannak. Az alap az 6v elej6n kezdett mfiktidni, de a vagyon nagyobb r6sze

folyamatosan, janudr-februdr sordn kerirlt az Alapba, igy az Alap idei eredm6nye m6g nem mutatja

tok6letesen a Tdrsasdg derivativ eszkozok6n e16rt eredm6ny6t, ugyanis az 6v els6 k6t h6napjdban
jelent6s nyeres6get realizdltunk ezeken az eszkozokon, amelyek eredm6nye m6g nem az alap

hozamdt novelte, hanem kcizvetleni.il a Plotinus Holding Nyrt-ben csap6dott le

Srfolyamnyeres6gk6nt. A Tdrsasdg febru6r 6ta kozvetlenill szdrmaztatott.befektet6seket nem folytat,
tehdt azota szdrmaztatott piaci aktivitdsunkat 6s eredm6nyeinket j6l mutatja az Alap

drfolyamvdltozdsa. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az Alapban a tdrsasdgi cisszvagyon kevesebb,

mint fele ta16lhat6, igy az Alap magas volatilitdsa a teljes tdrsas6givagyonra vetitve j6val kisebb.

Hossza bb fi v A tdke pi aci befe ktetdse k:

A hosszabbtdvrl t6kepiaci befektet6seink jelent6s r6sz6t is a Plotinus Szdrmaztatott Alapba

szeretn6nk irdnyitani, kiv6telt k6pezhetnek olyan nagyolob tulajdoni hdnyadot kitev6 6s/vagy

hiteljelleg( befektet6sek, amelyek f6k6nt a hazai t6kepiacon tort6nnek.



Realgazdasdg:

. Ezt

eddig is t6bbsz<ir hangsrllyoztuk, de befektet6kkel folytatott besz6lget6sek alapjdn ez m6g nern

tudatosr,rlt kell6en. Ez azt jelenti, hogy rem6nyeink szerint a t6kepiaci s(lyok folyarnatosan

csdkkenni fognak!

Ha j6 lehet6sdgeket lStunk, akkor ennek megfelel6en (jabb, vdrhat6an f6leg ingatlankapcsolt

befektet6seket eszkozlilnk. Tovdbbra is optimistdk vagyunk a magyar (f6leg budapesti)

ingatlanpiaccal kapcsolatban. Az els6 fel6v sordn jelentds nyeres6ggel 6rtdkesftetttlk a Torpe utcai

6pit6si telkrlnket, illetve toviibb folytattuk hostel-beruh6zdsunkat a Gonczy Pdl utcdban, amely

rem6lhet6en hamarosan ilzemelni fog.

Befektet6sek:

:

A Tdrsas6g bank es 6rt6kpapirszdmldin diszkontkincstdrjegyek, dllampapirok, 6s k6szp6nz formdjdban

forinteszkozokben megkcizelitSleg L,39 milliiird forintja volt, amelyb6l 0,26 millidrd 6vad6k, igy a

likvid k6szp6nzdllomdny nagyjdb6l 1,13 mrd Ft.

Eev6b 6rt6kpa pirbefe ktet6sek:

Az id6szak veg6n mintegy 876 milli6 forintnyi kozvetlen (azaz nem a Plotinus Szdrmaztatott Alapon

kereszti.il v6grehajtott) befektet6sirnk volt f6leg hazai 6s kisebb r6szben r6gi6s rdszv6nyekben.

Plotinus Szd rmaztatott Befektet6si Alap:

Az Alapban 1",69 mrd Ft-ot tartottunk a negyed6v v6g6n.

Redleazdasds:

Az f6l6v utolsd napj6n a Plotinus Nyrt. az aldbbi nem nyilv6nos tdrsasdgokban birt r6szesed6ssel:

Tdrsasdg neve R6szesed6s

nagysdga

R6szesed6s beszerz6si 6rt6ke

David Gerincklinika Zrt. 96,r% 50 120 910 Ft*

Plotinus Aut6 Kft. 100% 50 000 000 Ft*

Plotinus Ingatlan Kft. 1,00% 215 000 000 Ftx

Plotinus Property Kft. too% 180 000 000 Ftx

Gonczy 2 Kft 1,OO% 30 000 000 Ft *

Gonczy Hostel

Management Kft

5r% 1 530 000 Ftt

*A Tdrsasdg bekertil6si 6rt6ke megegyezik a nyilvdntartdsi 6rtdkdvel, kcinyveinkben ezzelaz osszeggel szerepel. A zdrtkcir( m(kciddsb6l

addd6an nincsen piaci ;ir, igy a r6szesed6s val6s drt6kdt neh6z lenne meghatdrozni.



A fentieken tril a Plotinus Nyrt. kozvetlenill birtokolja a Budapest, lX, Gonczy P6l u 2. 2 emelet-i

ingatla nt, a melynek beke rul6si ert6ke 232,56 m il li6 forint.

A Plotinus Nyrt. lgazgat6tandcsdnak v6lem6nye szerint a reSlgazdasdgi befektet6seink 6rt6ke

val6szin6leg n'ragasabb, mint a bekerill6si 6rt6k, 5m a pontos bedrazds nem egyszerfi.

Hangsf lyozottan szubjektiv v6lem6nyiink szerint a kiinyv szerinti 6rt6ken feliili tiibblet6rt6k a pdr

szdz milli6 forintos tartomdnyban nrozoghat. Emiatt megfontoljuk, hogy az Sltalunk sz6mitott

m6dositott egy r6szv6nyre jut6 sajdt t6ke 6rt6ke fitliitt is vdsiroljunk vissza saj5t r6szv6nyeket, ha

a piaci kiirlllrn6nyek ezt indokolj6k.

Az eg,6szs6gtigyi szegmensben a kovetkez6 id6szakban szeretn6nk tovdbbi noveked6st el6rni r6szben

a jelenleg meglev6 infrastruktdra jobb kihasznSldsdval, r6szben pedig - amennyiben erre m6d lesz -
djabb egys6g nyitdsdval. 2016-ban nagyjdb6l a 2015-oshoz hason16 eredm6nnyel szdmolunk. A David

GerincklinikaZrt. a f6l6v sordn 25 milli6 forint oszta16kot fizetett (2015-os 6vben 20 milli6 forintot).

l'lostelijzemeltet6s/b6rbead6s: Engedelyez6si probl6mdk miatt az eredetileg mdjusra v6rt nyitds

va l6szin (leg k6s6bbre, szeptem be rre tol6dik.

Plotinus Aut6 Kft: A szolgdltatdst els6sorban a Plotinus Nyrt. tulajdonosainak szdnjuk, egyel6re nem

c6lunk az egy6b irdnyban tort6n6 noveked6s. Vdlem6nyi.ink szerint Tdrsasdgunk tulajdonosai szdmdra

ez egy kivdl6, 6rt6kteremt6 lehet6s6g, tehdt bdtoritjuk minden tulajdonostdrsunkat, hogy

arnennyiben g6pjdrm(vet kivin beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot lednyvSllalatunkkal.

(www.plotinusauto.hu).

A Plotinus Ingatlan Kft. eset6ben tdbb tovdbbi projekt lehet6s6g6t vizsgdljuk, s bdr konkr6t

megdllapoddsra m6g nern jutottunk, de szeretn6nk tov6bbi ingatlanbefektet6seket v6grehajtan!. A

Budapest, Xll. keriilet, Torpe utcai lak6fejleszt6st mdjus h6napban 6rt6kesitetttik, amelyen jelent6s

nyeres6get 6rtUnk el (cca. 140 m Ft a kolts6gek levondsa utdn).

H ite I e k/kii I csii nii k:

2015 j(niusdban kotv6nykibocsdtdst val6sitottunk meg,640,8 milli6 forint 6rt6kben bocsdtottunk ki

Plotinus 2019/A jelfi kotv6nyeket, a n6v6rt6k 6s kibocsdt6si ert6k 100000 Ft/db, lejdrata

2Ot9/06/22, kamatozdsa 6ves 2%,6tcser6lhet6ek 20 db Plotinus tdrzsr6szv6nyre a futamid6 alatt

minden h6nap 10. 6s 15. kozott. A kotv6nyek kozi.il 45 darab (4,5 milli6 forint n6v6rt6k) 6tcse16l6sre

keriilt 16szvenyekre a f6l6v sordn. A kotv6nyek a Budapesti Ert6kt6zsd6re is bevezet6sre kertiltek, a

negyed 6v v6g6 re L17 %-os d rfo lya m ig e me I kedte k.

A Plotinus Holding Nyrt. a Budapest, Gonczy Pdtlu2. alatti ingatlan megvdsdrldsdhoz,6s ott m(kod6
hostel kialakit6sdhoz osszesen 241-,8M Ft hiteltvettfola Novekeddsi Hitelprogram keret6ben. A hitel

lejiirata 2025. j0nius, t6ketorleszt6sre is csak akkor keri.ll sor.

C6lok 6s strat6eia:

A Plotinus l-lolding Nyrt. holdingtdrsasdg, azaz olyan tdbb tdrsas6gban r6szesed6ssel rendelkez6
gazdasdg! t6rsasdg, amelynek gazdasdgi c6lja a holding 6s a lednyvSllalatok kiiziitti hat6kony

egyfittmfikiid6s r6v6n a hossztitdvf 6rt6kndveked6s el6r6se. A Plotinus Holding Nyrt. sajdt

vagyondt fekteti be, nem v6gez kiils6 vagyonkezel6st, 6s alapvet6 c6lja nem a tulajdon6ban l6v6



addsv6tele, hanem a lednyvdl!alatokban (6s term6szetesen az anyav6llalatban) el6rt
vagyongya ra podds, 6rt6kndveked6s.

A TSrsasdg c6lja tehdt egy sikeres holding ki6pit6se, amely b6r magas kockdzattal oper6l, de

diverzifikSlt jellege, t6kepiaci 6s reSlgazdas6gi befektet6sei r6v6n rem6lhet6en a legtiibb piaci-
gazdasdgi kiirnyezetben 6rt6kndveked6st k6pes el6rnitulajdonosai szdm6ra. Legfontosabb kit(ziitt
c6lunk a vSllalat 6rt6k6nek ntivel6se, s ezzel pdrhuzamosan a r6szv6nyek Srfolyamemelked6se.

Er6fonrdsok 6s kockdzatok:

A Tdrsasdg e16sen emberier6fo116s-orientdlt, sikere az igazgat6tandcs helyes dont6sein mrjlik. A

kockdzatok ugyanebben keresend6k, illetve abban, hogy a Tiirsasdg szdnd6koltan jelent6s kockdzatot

viillal befektet6sei sordn - a magasabb hozam rem6ny6ben. Mivel a Tdrsasdg befektet6sei sordn
jelent6sebb m6rt6kben hajlandd ki.ils6 forriisokra tdmaszkodni (hitel, lizing vagy derivativ pozici6kon

kereszti.il) igy a beszerzett eszkozok Srfolyamdban tort6n6 kisebb elmozdulds is jelent6sen

m6dosithatja a c6g 6rtek6t 6s ezen keresztUl a rdszv6nyek iirfolyamdt. A Tdrsasdg vagyondnak
alskuldss - 6s ebb6l kiivetkez6en a rdszvdnydrfolyam is - igen jelentSs kilengdseket mutothat, 6s

bdrmikor fenndll o komolyabb tdkevesztesEg lehetfisdge.

KllStdsok:

A vilSggazdasdg komolyabb lassuldson megy keresztlil, mivel a felt6rekvd vililgban az drupiaci
szuperciklus lecseng6se 6s a 2008-14 kozott kialakult hitelbubor6k leenged6se fdjdalmas folyamat.
Ennek a fejlettekre va16 hatdsa egyel6re m6g k6rd6ses. Mivel a t6kepiacokon neh6z olcs6 eszkozoket

talSlni, ez6rt fokozottabban fordulunk a redlgazdasdg fel6, ezen beliil is kiemelten f6kuszdlva a
budapesti ingatlanpiacra. Szeretn6nk az ilyen pro.lektek sdlydt jelent6sebben emelni a kcivetkez6

id6szakban. Megfelel6 lehet6s6gek eset6n a Tdrsas5g vagyondnak nagyobb r6sze is ilyen
eszkdz<ikbe keri.ilhet.

A Tdrsasdg a jelenlegi szabdlyozdsi-ad6zdsi kornyezetben tovdbbra sem szdnd6kozik

szavazatels6bbs6gi 6s tdrzsr6szv6nyeire oszta16kot fizetni, az 6rt6knoveked6st ezen r6szv6nyek

eset6n az drfolyamemelked6s teremtheti meg. Amennyiben a Tdrsas6g r6szv6nyeinek Srfolyama
jelentSsen alacsonyabb a Tdrsasdg vezet6s6nek 6rtdkit6lete alapjdn reSlis 6rfolyamt6l, akkor
I i kvid iteS su n k fliggv6 ny6 be n sajdt reszv6 nyeket vd s6 rl u n k vissza.

Az alSbbi vezet6 tisztsdgvisel6k rendelkeztek 2016.06.30-6n rr5szv6ny- 6s kotv6nytulajdonnal:

Zsiday Viktor, az lgazgaLotandcs elnoke kozvetett 6s kozvetlen m6don 6sszesen 26 739 db
szavazatels6bbs6gi, 150 db osztal6kelsdbbs6gi, 6s 16 250 db torzsr6szv6nnyel rendelkezett,
Mindezek egyiittesen (43 139 db r6szv6nyl 4,5I%-os tulajdoni hiinyadot k6pviselnek a TSrsas6gon

beltil. Emellett kozvetlentil 6s kozvetetten 3162 db Plotinus 2019/A kdtv6nyt is birtokolt az id6szak

v6g6n, amely potencidlisa n 63 240 torzsr6szv6nyre cse16lhetS iit a kdtv6nytulajdonos
szdnd6knyilatkozata alapj6n.



Szab6 Zoltdn, az lgazgat6tandcs alelncjke kozvetett 6s kozvetlen m6don osszesen 43 040 db

torzsr6szv6nyt 6s 50 db osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyt tulajdonolt. Mindezek egyUttesen (43 090 db

r6szv6ny) 4,Sl%o-os tulajdoni ardnyt kdpviselnek a Tdrsasdgon beli.il.

928 684 db torzs16szv6nvb6l

26739 db szavazatels6bbs6gi 16szv6nyb6l, 6s

200 db osztalekels6bbs6gi 16szv6nyb6l, azaz cisszesen

955 623 db 250 Ft-os n6vdrt6k( r6szv6nyb6lSllt 201.6/06/30-6n.

Sai6t 16szv6nvek:

2016.06.30-5n a Tdrsasdg tulajdondban 1-54 708 db Plotinus torzsr6szv6ny 6s 45 db Plotinus 2OI9/A

kotvdny volt,

Az els6 negyed6v so16n szdrmaztatott tranzakci6inkat teljes m6rt6kben, egy6b t6kepiaci

befekteteseinket pedig 16szben a Plotinus Szdrn'raztatott Alapba csoportositottuk 6t. Ett6l

StlSthat6bb 6s biztonsdgosabb rnfi kdddsre sz6 rn itu nk.

Eves kcizgyfil6si.inkon 100 000 db 0j r6szv6ny kibocs6tdsd16l dontottllnk. A r6szv6nyekre az

dtcse16lhet6 kotvenyek 16szv6nyre cse16l6se kapcsdn lehet szi.lks6g. A r6szv6nyek megkeletkeztet6se

a f6l6v sorSn megtort6nt.

Nyrt

fz+r.r"O*Ua"Y,T9]ry:*
i'l'g"'H:fi;ll;;H'i3"



Plotinus Holding Nyrt., mint kibocsdt6 nyilatkozata

Alulirott Szab6 Zoltttn S6ndor, mint a Plotinus Holding Nyrt. Igazgat6tanhcsfinak alelnoke

nyilatkozom arr6l, hogy T6rsas6gunk feleves besz6mol6j6t konywizsgitlo nem vizsg6lta meg,

az adatak nem audit6ltak. Az itt prezentillt adatok, az alkalmazhat6 nemzetkdzi szdmviteli
standardoknak megfelelSen, a legjobb tud6sunk szerint elkdszitett dsszevont (konszolid6lt)

fel6ves besz6mol6 val6s ds megbizhato k6pet ad a kibocs6t6 6s a konszoliddci6ba bevont

v6llalkozdsok eszkcizeir6l, kotelezettsdgeir6I, penzijgyi helyzeterol, valamint nyeres6g6r6l 6s

vesztesdg6rol, tov6bbd az osszevont (konszolid6lt) vezetosdgtjelent6s megbizhat6 k6pet ad a

kibocs6t6 6s a konszolid6ci6ba bevont v6llalkoz6sok helyzeterol, fejlodds6rol 6s

teljesitmdnyerol, ismertetve a penzigyi 6v hdtral6v6 hat h6napj 6t erintl fdbb kock6zatokat 6s

bizonltalans 6 gi tdnye z 6ket.

HJ)ING Nyrt



P6nzeszkozok 6s pSnzeszkoz egyenert6kesek
Vevo- 6s egy6b kovetelesek
K6szletek
Nett6 befektet6s a lizinqbe

899 386
851 392

670
89 797

2 855 458

340 969
1 974 197

226 463
70 092

1 684 506szemben val6s 6rteken ertekelt eszkoz6k

lngatlanok g6pek 6s berendez6sek
Fejlesztes alatt 6ll6 sajdt uzemeltet6srj ingatlanok
lmmateriSlis javak
Goodwill
Halasztott ad6 kovetel6sek

69 074
238 521

1 930
I 667

o?

1 600

56 014
240 928

2 161
I 667

310
1 600hosszti eszkozdk

Szdllit6i 6s egyeb kdtelezetts6gek
Egy6b rovid lej6rat0 kotelezetts6gek 6s passzlv id6beli elhat6rolSsok

I 614
15 460
35 541

8 686
34 008
66 826Fizetend6

Tart6s kotelezetts6gek kotv6ny kibocs6t6sb6l
Egyeb hosszu lejArattj penzU gyi kotel ezettse gek

503 145
241 354

19 973

490766
257 103

14 738

Enged6lyezett jegyzett toke [reszv6nyek n6v6rt6ke: 250 FUdb]
Azsio
Saj6t r6szv6nyek
AtvSlhat6 kotv6ny t6ke komponense

238 906
2288 369

-790 715
136 993

2 314 711

21 3 906
1 763 369

-346 289
144 455

1 955 158

Nem kontrollSlo r6szesed6sek 4 237 4 181

Kamat bev6telek
Osztalekb6l szArmazo 6 rbev6tel
Val6s ertSken ert6kelt penzugyi eszkozokon el6rt nett6 nyeres6g/vesztes6g
Vagyon kezel6sb6l sz1rinaz6 5rbevdtelek

EgeszsegUgyi szolgSltat6sbol szdrmaz6 drbev6tel
Eg6szs6gUgyi szolgSltat6s kozvetlen r6forditdsa
G6pkocsi b6rbead6sbol szArmaz6 Srbev6tel
G6pkocsi berbead6s kozvetlen riifordit6sa
Egydb tev6kenys6gekb6l sz6rrnaz6 brutt6 eredrn6ny

15 097
I 052

417 204
441 353

81 054
-34 948

3 731
-767

49 070

12 170
12 649

709 608
734 427

74 596
-36 275

2 295
-646

39 970



ErtSkcsokken6si lelrds 6s amorlizdcio
Altal6nos es adminisztrativ rdfordltdrsok
Egy6b bev6telek/rdford ltSsok*

P6nzUgyi muiveletek eredm6nye

-5 099
-33 855
167 277

-5 021
-14 161

2 065

-7 785

Nyeres6gad6k -65 288 -111 362

A teljes 6tfog6 eredm6nyb6l:
Az anyav6llalat tulajdonosaira jut6 resz
Nem kontrol1616 r6szesed6sekre iut6 r6sz

543 680
1 027

637 280
RA?
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Ad6z5s el5tti eredm6ny

Val6s 6rteken 6rt6kelt p6nzUgyi eszkdzok nem realizSlt 6rfolyam elt6r6se

T6rgyi eszkdz 6rtekesltes6nek nyeres6ge

E(6kcsokken6s

Kovetel6sek 6s egy6b forg6eszkdzdk v6ltoz6sa

Keszletek vdltoz6sa

Kdtelezetts69ek 6s elhat6roldsok v6ltoz6sa

Val6s 6rteken ert6kelt p6nzOgyi eszkozok v6ltozdsa

Fizetett nyeres6gad6

609 996 749 495

-50 399 -8'1 938

0 1 010

5 099 5 021

1 125 034 -296 192

225793 -687

-12703 -21 860

-1 120 553 -967 281

-91 121 -16 623

Targyi eszkOz beszerz6sek

LizingUgylethez kapcsol6d6 netto p€nz6raml6s

-17 750

-19 705

-2190

3 316

Kdtv6nykibocs6tAs

K6lcsdn ny0jtds

Saj6t 16szv€ny 6rt6kesites

Fizetett osztal6k

0 197 '100

-15749 0

122696 703241
-202 221 -94 749

P6nzeszk6zcik vdltoz6sa

P€nzeszkdzdk az 6v elei6n

558 417

340 969

26 143

7 593


