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l. Atevqkenys6gi krir bemutatdsa

A tdrsasdg jogel5dj6t 2006.08.07-6n jegyezte be a C6gbir6sdg Plotinus Vagyonkeze16 Kft. n6ven.

A Plotinus Zrt. dtalakul6ssal, tdrsasdgiforma v6lt6ssaljott l6tre 2008. jrilius 3-6n,20L0.11.10-en

pedig nyilvdnosan mfikod6 r6szv6nytdrsasdggd alakult. 2011. februdr l-5-6n a PLOTINUS

HOLDI NG NYRT. torzsr6szv6nyeket bevezett6k a Budapesti Ert6kt6zsdere.

A befektet6sek egy r6sz6t a p6nz- 6s t6kepiacon hajtottuk v6gre, az ilyen tipusri

befektet6sekt5l a beldthat6 jov6ben tart6zkodik a t6rsas6g. 2017-ben a pozici6k z{r6s6t

eszkozoltrik.

A Plotinus Holding Nyrt. a re6lgazdas6g szdmos 596ban fektet be alacsony vagy kozepes

kockdzatvdllalSs 6s kozepes hozamelv6rds mellett annak 6rdek6ben, hogy hosszrlt6von

jelent6s 6rt6knoveked6st hozzon tulajdonosainak.

A Tdrsasdg jelenlegi lednyv6llalatai a David GerincklinikaZrt., a Plotinus Aut6 Kft., a Plotinus

Property Kft., a Gonczy 2 Kft. 6s a Gcinczy Hostel Management Kft.

Tdrsasdgunk IFRS szerinti konszoliddlt beszdmol6j6t is elkeszitteti, amelybe leSnyvdllalatkent

az a16bbi tdrsasdgok kertilnek bevondsra:

- David Gerincklinika Zrt.

- Apor Gy6gytorna Eg6szs6gUgyi Kft. (az Apor Gy6gytorna Eg6szs6gtigyi Kft. a David

Geri nckli n i ka Zrt. led nyvdl lalata)

- Plotinus Ingatlan Kft. VA (v6gelszdmol6st2OL7.01.18-dn befejezte)

David Gerincklinika Zrt.
(sz6khelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos t6r 8.)

96,14% 50 72I

Plotinus Ingatlan Kft. VA
(sz6khelye: 3324 Fels6tArklny, Tolgy u. 1.)*

700% 216 000

Plotinus Aut6 Kft.
(sz6khelye: 3324 Fels6tdrkdny, Tolgy u. L.)

100% 50 000

Gdnczy 2 Kft.
(sz6khelye: L093 Budapest, Gonczy Pdl utca 2.2.em.1

LOO% 30 000

Plotinus Property Kft.
(sz6khelye: 3324 Fels6t6rkdny, Tolgy utca 1.)

rco% 180 000

Gonczy Hostel Management Kft.
(sz6khelye: 1093 Budapest, Gonczy Pdl utca 2.2.em.)

51,% 1 530

V188 lrodahdz Kft
(sz6khelye: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)

32% 229 789
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Plotinus Aut6 Kft.

Plotinus Property Kft.

Gonczy 2 Kft.

Gonczy Hostel Management Kft.

Jelent6s tulajdoni r6szesed6sfi (k6zos ir6nyitdsri) vdllalat a V188 lrodahdz Kft, melyben a

Plotinus Holding Nyrt 32% tulajdonr6szt szerzett 2015.L1.30-6n.

A konszoliddlt beszdmol6 a BET honlapjdn, az MNB 6ltal rizemeltetett kozz6t6teli rendszeren

6s a Plotinus Holding Nyrt. honlapjdn is megtekinthet6.

ll. Alapt5kenagysdga,iisszet6tele

A r6szv6nyekhez kapcsol6d6 szavazatijogok szdma 20L6. december 3L-6n:

A Tdrsas6g torzsr6szv6nyei a 16szv6ny n6v6rt6k6t5l fngg6 m6rtek( szavazati jogot

testesftenek meg. Ennek megfelel6en a t6rsasdg minden 250 Ft n6v6rt6k( torzsr6szv6nye

l- szavazatra jogosit.

A T5rsasdg szavazatels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba tartoz6 r6szv6nyei a r6szv6ny

n6vert6k6hez igazod6 szavazati jogot biztosltjdk, ennek megfelelSen minden 250 Ft

n6vert6kfi szavazatelsSbbs6gi jogot (v6t6jogot) biztos[t6 r6szv6nyfajtdba tartoz6 r6szv6nye

L szavazatra jogosit, azzal a megkot6ssel, hogy Kozgyfil6si hatdrozat csak a

szavazatels6bbs6get biztosft6 r6szv6nyek egyszer( tobbs6g6nek igen15 szavazata mellett

A Tdrsasdg alapt6k6j6nek osszet6tele 2016. december 3i.-6n:

6sszn6v6rt6k (ezer

Ft)

Torzs 2so 928 684 232 L7L
Oszta l6kels6bbs6ei 250 200 50
Szavazatels5b bs6ei 250 26739 6 68s
AlaptSke nagysdga 250 9s5 623 238 906

Torzs 928 684 928 684 L 928 684 L54708
Oszta l6kels6bbs6ei 200 0 0 0 0
Szavazatelscibbs6gi 26 739 26739 1* 26 739 0

Osszesen 955 523 955 423 N/A 955 423 L54708
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hozhat6 me8. A szavazatels6bbs6gi jog a kcizgy(l6s hatdsk616be tartoz6 valamennyi
dont6shozatalra vonatkozik.

minden kori tulajdonosdt szavaz6sra.

* Zsiday Viktor, az lgazgat6tandcs elnoke 23 939 db Plotinus szavazatelsdbbsegi
r6szv6nnyel rendelkezik. A kozvetlen, 100%-os tulajdondban ill16 Ttind6rszikla Zrt.5 542
db Plotinus tdrzs-, 150 db Plotinus osztal6kels6bbs6gi-, 2 8OO db plotinus

szavazatels6bbs6gi r6szv6nyt birtokol. Emellett kozvetlenr.il 6s kdzvetetten 3 03g db
Plotinus 2Ot9/A kcitv6nyt is birtokolt az id6szak v6g6n, amelyek cjsszesen 60 760 db
Plotinus t6rzsr6szv6nyre vdlthat6ak dt.

** Szab6 7olt6n, az lgazgatotandcs alelnoke 38 101 db tcirzsr6szv6nyt tulajdonol. A Szab6
Tolt1n too%-os tulajdondban 5l16 Vdrhegy Holding 7rt. 4 889 db torzsr6szv6nyt birtokol
6s 50 db osztal6kels6bbs6gi r6szv6nnyel rendelkezik.

*** Zala P6ter, Zala Jen5, 7al6n6 Schvarcz Marianna kozeli hozzdtartoz6k, valamint
tulajdonukban 6ll a For-Profit Kft, (mely magdn- 6s jogi szem6lyek mindegyike
rendelkezik Plotinus r6szv6nyekkel), igy a Tpt. 65/A. S (1) szerint befolydsukat osszesitett
m6don kell szdmitani. Tulajdonukban LL7 4I5 darab torzsr6szv6ny van, amelyek
L2,29Yo-os tu lajdon i a16 nyt b iztosita n a k.

:it(t'* A Promix Zrt. 26 510 db, kapcsolt vdllalkozdsa a Promix property Kft. 19 gO0 db
torzs16szv6nnyel rendelkezik.

AlaptSke felemel6se, leszdllitdsa

Az alapt6ke felemel6s6rSl az lgazgat6tandcs elSterjeszt6se alapjdn a kozgyfl6s hatdroz. A
kcizgyfil6s hatdrozatdra abban az esetben nincs szriks6g, ha az alapt6ke felemel6se a

kozgyfil6s hatdrozatdba foglalt felhatalmazds alapjdn lgazgat6tandcsi jogkcirben tcirt6nik.
Az alaptSke leszdllitdsdnak a kcizgyfil6s hatdrozata alapjdn van helye.

Az osztal6kelscibbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nytdrsas5g kcizgy(l6s6n nem jogosftja

20L5. december 31. 20L5. december 31. 20L4. december 31.

db
R6szesed6s

db
R6szesed6s

%
db

R6szesed6s

%
Zsiday Viktor* 32 43I 3,39% 72 833 8,5r % 41 453 6,32%
Szab6 Zoltdn** 43 040 4,50% 43 040 5,03 % 40 876 6,23%
Zala P6ter*** I17 475 L2,29% 1,L7 4L5 13,72% 105 515 L6,09%
Promix csoport** * * 46 4L0 4,86% 46 4LO 5,42% 0 0

Keletfa Kft. 60 000 6,29% 60 000 7,Or% 0 0

0sszesen 339 698 3t,32% 339 698 36,96% 1,87 844 28,640/o
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ilt. Eltiz6 6v te ljesitm 6nya d ata i

Rendhagy6 m6don a mfltbeli adatok elemz6se el6tt egy kitekint6ssel kezden6nk, ugyanis
a Tdrsasdg vezet6se 2OL7 janu6rj6ban jelent6s vdltozdsokat jelentett be: a plotinus Nyrt.
befejezi a t6kepiaci mfiveleteket, megl6v6 re6lgazdasdgi egys6geire koncentrdl, 6s az

igazgat6tandcs javasolja, hogy a c6g vonuljon ki a Budapesti Ert6kt6zsd1r6l ez ut6bbi
diint6s azonban a Kiizgyffl6s jogkiire.

Kiiz6ptdvon (12-36 h6nap) a T6rsasdg c6lja a megl6v6 6rt6kpapir befektet6sek
felsz6moldsa, a V188 Kft-ben l6v6 r6szesed6s6nek 6rt6kesit6se (term6szetesen ennek
elSzetes felt6tele az irodahdz fejleszt6se 6s b6rl6kkel va16 feltrilt6se), majd az igy befoly6
tisszegek tulajdonosok szdmdra tiirt6nd visszajuttatdsa osztal6k lslvagy r6szv6ny
visszavds6rl6s form6jdban.

Amennyiben ez lezajlott, akkor a tulajdonosoknak diint6st kell hozniuk a marad6k
iizletdgak sors616l, 5m v6rakozdsaink szerint ez a dtint6s csak 2019-ben lesz esed6kes.

Ennek a folyamatnak a v6g6re az eg6szs6giigyi szolgdltat6s 6s a kiiziiss6gi szdlldshety
iizletdgak lehetnek a meghatdroz6ak a Tdrsas6g 6let6ben.

A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 20t6.6v folyamatair6l szdmol be. Az alSbbi adatok
nem konszoliddltak, 6s a Sz6mviteli tcjrv6ny (MSZSZ) alapjdn k6szriltek. Tdrsasdgunk IFRS

szerinti konszoliddlt beszdmol6j6t is elk6szitette, amelyet szint6n kcjzz6tetti.ink

A T6rsasdg szempontjdb6l legrelevdnsabb adatok a sajdt t5ke, az egy r6szv6nyre jut6 sajdt
t6ke 6s az adozds el5tti eredm6ny alakuldsa, amelyek T5rsasSgunk eset6ben a teljesitm6ny
m6r6s6nek legmegbizhat6bb mutat6i. Ezek a kovetkezcik6pp alakultak:

A tSzsdei bevezet6s ut6n,2OLt februdrjdban L 525 Ft-os Srfolyamon kezd6dott a keresked6s

a Tdrsasdg r6szv6nyeivel, amely az6ta 5 700 Ft korny6k6ig emelkedett. Briszk6k vagyunk
arra, hogy 2011februdrja 6s 2OI7 februiirja kozcitt, 6 6v alatt 6ves Stlagban tdbb, mint24%-
os hozamot tudtak befektet6ink el6rni, amely mind hazai, mind nemzetkozi m6rc6vel m6rve
kiemelked5. 2017-t6l azonban 0j strat6giSt kovet a Tdrsasdg, amelynek mdr nem
meghatdroz6 eleme a t5zsdei jelenl6t 6s a t6kepiaci mfiveletek, fgy igen jelent6s profilvSltds
kovetkezik be.

20L5 20L6

Sajdt t5kex 3 807 996 4 s33 908 000

Ad6z6s elStti eredm6ny 1 081 969 000 381 294 000
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Az 6v lizleti kiirnvezete 6s eredm6nvei:

A 201.6-os {vet is sikerrel zdrtuk, rdszben a tdkepioci tevdkenysdg, rdszben egy redlgazdasdgi

tra nzokci6 eredmd nye miatt.

Derivativdk:

A hatdrid6s keresked6srinket (illetve t6kepiaci pozici6ink egy r6sz6t) Sthelyezttik a Plotinus

Szdrmaztatott Befektet6si Alapba, amelynek drfolyama 2015-ban 36%-ot emelkedett, ez azt
jelenti, hogy kb. 582 milli6 forintnyi eredm6ny szdrmazott ebb6l a tev6kenys6gb6l. Mivel a

t6kepiaci tev6kenys6get le6pitjtik, igy az alap jelent6s6ge a j<iv6ben megsz(nik, a benne l6v6

tSke nagy r6sze kivondsra keri.ilt a 2017-es 6v folyamdn, 6s a marad6kot is felsz6moljuk

2OL7- h5tral6v6 r6sz6ben, igy ilyen ir6nyri kitetts6grink nem fog maradni.

Hosszabb ftvrt fikepioci befektetdsek:

A hosszabb t6vri t6kepiaci befektet6seink egy r6sze is a Plotinus Szdrmaztatott Alapban volt,
m6s r6sze pedig kozvetleni.jl a Plotinus Holding Nyrt. sz6mliijiin. A kovetkez6 id6szakban a

m6g megmaradt befektet6seket is le kfv6njuk 6piteni.

Redlgazdasdg:

Hdrom f6 irdnyvonal volt az 6v folyamSn, amivel foglalkoztunk: egyr6szt az eg6szs6gUgyi

szegmens (David Gerincklinika Zrt.l, mdsr6szt az Uj hostel elindit6sa, harmadr6szt a

speku lativ ingatlanbefektet6sek.

Ee6szs6etisv:

A tev6kenys6gbSl sz1rmaz6 Srbev6tel a 20L5-os 148,5 milli6r6l L77,5 milli6ra, az ad6z6s

el6tti eredm6ny pedig 32,5-161 49 milli6ra n6tt, kdsz6nhet6en a Thcik6ly 0ti telephely
jelent6s nciveked6s6nek, melyet 2013-ban i nd itottu nk.

20L7-ben a David Gerincklinka Zrt. v6sdrolt egy saj6t ingatlant a ll. kerUlet Versec sor 9. sz5m

alatt, ahol v5rhat6an m6g az idei 6vben megnyitjuk harmadik egys6gtinket. Az tij telephely

teljes bekertil6si k6lts6ge vdrhat6an 390 milli6 forint kcirtil lesz, melyhez lednyvdllalatunk
230 milli6 forint hitelt vesz fel a Grdnit Bankt6l, melynek 6ves kamata nem haladja meg a

2%-ot. A hitel lejdrata 2027. janudr, t6ketcirleszt6se folyamatos.

Kozciss6ei szd I l5shelv:

Gcinczy Pdl utca 2. sz6m alatt tal6lhat6 ingatlant mintegy L00 6gyas kdzciss6gi szSll6shelyk6nt

hasznositjuk, 2016. november mdsodik fel6ben kezdte meg mfikcid6s6t. A Plotinus Holding

Nyrt. kozvetlentil birtokolja a Budapest, lX, Gdnczy P6l u 2. 2. emeleti ingatlant, amelynek

bekerril6si 6rt6ke 241 milli6 forint. Az ingatlan fehijitdsa, 6s a kialakitiis tovSbbi L28 milli6

forint volt, melyhez 232,5 milli6 forint hitelt vetttink fel a Grdnit Bankt6l, melynek 6ves
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kamata nem haladja meg a2%-ot. A hitel lej6rata 2025.j(nius, t6ketcirleszt6sre is csak akkor
kertil sor.

A szakmai befektet6kkel koz6s tizemeltet6 tdrsasSg a befektet6s 8%-itnak megfeleld
infl6ci6kovet6 b6rleti dijat fizet. Az tizemeltet6sb5l szdrmaz6 ad6zott eredm6ny 40%-a illeti
meg tovdbb6 tdrsas5gunkat.

A m6rlegfordul6nap ut6n vdsdroltunk m6g egy lakdst az 6priletben, melyet a kordbbi
struktf rdban klvdnunk hasznositanivdrhat6an m6g id6n tavaszt6l.

G6pi5rmfi tart6s b6rbeaddsa :

A Tdrsasdg jegyzett t6k6je 50 milli6 forint, sajiit t6k6je 66,26 milli6 forint, ad6zott
eredm6nye 5,67 milli6 forint.
Nem szSmitunk a tev6kenys6g jelent6s felfut5sdra a beldthat6 jciv6ben.

I n eatl a n befe ktet6se k:

Az ingatlanbefektet6sek tertilet6n a Tcirpe utcai telek nagy nyeres6ggel (kb. 140 milli6 forint)
tcirt6n6 elad6sa utdn az egyetlen - biir a c6g m6ret6hez k6pest igen nagy - kitetts6get a

V188 irodah6zban l6v6 32%-os r6szesed6srink jelenti. Jelenleg mintegy lSo/o-os az 6pulet
hasznosit6sa. Rem6ljtik, hogy min6s6gjavit6 beruh6z6sok utdn a kihaszndltsdg el6ri az ilyen
tipus( irodah6zak f6vdrosi Stlagkihaszndlts6gdt, 6s ennek koszcinhet6en jelent6s
6rt6kncivekedest 6riink el az ingatlanon. Az ingatlan teljes teri.ilete mintegy 15 000 m2,
illetve a V188 Kft tulajdon6ban iill a Viici 0t 190. alatti fejleszt6si telek is. A r6szesed6s
megvdsdrldsa teljesen k6szp6nzb6l, bankhitel n6lktil tort6nt.
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Befektet6sek

:

A Tdrsasdgnak bank 6s ert6kpapirszSmlSin diszkontkincstdrjegyek, Sllampap[rok, 6s k6szp6nz

formdjdban megkozelit6leg cca. 1,3 milliSrd forintja volt.

Eev6b 6rt6kpapir befektet6sek:

Egy6b tart6s r6szesed6sek

Electrica SA r6szv6ny * 49 023 48 355 141

G ra ph isoftpa rk r6szv6ny 87 L44 257 5rO 520

CIG Pannonia r6szv6ny 400 000 86 400 000

Pannergy 16szv6ny 311_ 520 139 560 960

Fondul Proprietatea r6szv6ny * 295 927 t6 223 902

Enefi r6szv6ny 95 11.5 L7 501 150

Masterplast r6szv6ny t21.r3 6 068 613

6sszesen s7L 630 296

* Magyar forintban, a 20t6.t2.3L-i zlrolrfolyammal szdmolva.

Az id6szak v6g6n mintegy 571 milli6 forintnyi befektet6srjnk volt a fent r6szletezett

eszkozokben, ezen belril 507 milli6 magyar r6szv6nyekben, 64 milli6 kijlfoldi r6szv6nyekben.

Az id6szak v6g6n a z1rl befektet6si alapban lev6 6rt6kpaplrok 6rt6ke meghaladta a 2,2

milli6rd forintot.

Szdrmaztatott iigyletek

A negyed6v utols6 napjdn a Tdrsasdg jelent5sebb derivativ befektet6sekkel nem

rendelkezett.
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Reilgazdasig

T6rsasdgunk IFRS szerinti konszoliddlt beszdmol6j6t is elk6szitteti, amelybe le6nyvdllalatk6nt
az al6bbi tdrsas6gok keri.ilnek bevondsra:

- DavidGerincklinikaZrt.

- Apor Gy6gytorna Eg6szs6gtigyi Kft,: a David Gerincklinika Zrt. lednyv6llalata
- Plotinus lngatlan Kft. ,,va"
- Plotinus Aut6 Kft.

- Plotinus Property Kft.

- Gonczy 2 Kft.

- Gonczy Hostel Management Kft.

Krizos vezet6s( v6l la latk6nt:

- VlS8lrodahdz Kft.

Vdrakozdsok:

Az eg6szs6giigyi szegmensben a kovetkez6id6szakban szeretn6nk tovdbbi noveked6st el6rni
r6szben a jelenleg megl6v6 infrastruktrira jobb kihasznSldsdval, r6szben pedig az 0jabb
egys6g nyitdsdval. 2OL7-ben az rij egys6g nyit6sa, 6s a b6rfejleszt6s miatt megnovekedett
kiaddsokkal sz6molunk, a 20L6-osn5l jelent6sen, akir 2O-25%-kal rosszabb eredm6nyt is

lehets6gesnek ta rtu n k.

Hostel iizemeltet6s/b6rbead6s: Kciz6ptdvon 6ves 35-40 milli6 forint kortili eredm6nyre
szdmitunk ebb6l a szegmensb6l.

Plotinus Aut6 Kft: A szolgSltatdst els6sorban a Plotinus Holding Nyrt. tulajdonosainak
sz6njuk. Megfelel6 kiils6 szakmai menedzsment eset6n ncivekedhet egy6b irdnyban a

tev6kenys6g.

A Plotinus Ingatlan Kft. v6gelszdmoldsa zotT.janudr 18-5n befejez6d6tt.

A Plotinus Property Kft. jelenleg passziv.

Hitelek/k6lcsiiniik

20t5. jriniusdban kcitvenykibocsdtdst val6sitottunk ffi€g, 640,8 milli6 forint 6rt6kben
bocsdtottunk ki Plotinus 2Ot9/A jelfi kotv6nyeket, a n6v6rt6k 6s kibocs5tiisi 6rt6k j.OO OOO

Ft/db, lejdrata 2OL9/06/22, kamatozdsa 6ves 2yo, dtcser6lhet6ek 20 db Plotinus
tcirzsr6szv6nyre a futamidS alatt minden h6nap 10. 6s 15. kozott. Az dtcser6l6sre kertild
kotv6nyekre az adott 6vi felhalmozott kamat nem jitr. A kcitv6nyek koztil 45 darab (4,5 milli6
forint n6v6rt6k) 6tcser6l6sre kerrilt r6szv6nyekre az els5 f6lev sordn. A kcitv6nyek a
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Budapesti Ert6kt6zsd6re is bevezet6sre kerriltek. A fordul6nap ut6n, 2Ot7 januiirjiiban
visszavdsSroltunk m6g 1 350 db kotv6nyt, igy a fennmarad6 6llom6ny 501,3 milli6 forint.

A kotv6nykibocsdtdsb6l elszdmolt fizetendS kamat 2OL6.6vben 12,8 milli6 forint.

A Plotinus Holding Nyrt. a Budapest, G6nczy P6lu2. alatti ingatlan megv5sArlilsilhoz,6s ott
mfikcid5 hostel kialakitiisiihoz rjsszesen 232,56 M Ft hitelt vett fel a Nriveked6si Hitelprogram
keret6ben. A hitel lejdrata 2125.jrinius, t6ketorleszt6sre is csak akkor kerril sor.

A Tdrsasdg leSnyvdllalataival csoportfinanszirozdsi megdllapoddst kdtcitt, igy az 6ppen
k6szp6nzre szoru16 tagv6llalatok a likvid eszkoz<ikkel rendelkez6 v6llalatokt6l p6nzt kapnak.
A megSllapodSs szerint az tigyleti kamat 6%. Az id5szakv6g6n a kdvetkez6 dllomiinyok6lltak
fenn:

A Plotinus Aut6 Kft. L9,3 milli6; a Gdnczy Hostel Management Kft 4,9 milli6 forinttal; a

Gonczy 2Kft. Ltt,s milli6 forinttaltartozik a plotinus Holding Nyrt.-nek.
A Plotinus Holding Nyrt 80 milli6 forinttaltartozik a Plotinus Property Kft-nek.
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tv. C6lok 6s strat6gia

A pf otinus Holding Nyrt. holdingtdrsasSg, azaz olyan tiibb t6rsasdgban r6szesed6ssel

rendelkez6 gazdas6gi t6rsas5g, amelynek gazdas5gi c6lja a holding 6s a le6nyvSllalatok

kiiziitti hat6kony egyiittmfikiid6s r6v6n a hosszti trivf 6rt6kntiveked6s el6r6se. A Plotinus

Holding Nyrt. sajdt vagyonSt fekteti be, nem v6gez kiils6 vagyonkezel6st, 6s alapvet6 c6lja

nem a tulajdon6ban l6v6 leiinyvdllalatok ad6sv6tele, hanem a lednyvdllalatokban (6s

term{szetesen az anyavSllalatban) el6rt vagyongyarapodds, 6rt6kniiveked6s.

A Tdrsasdg c6lja tehdt egy sikeres holding ki6pit6se, amely b6r kock6zattal mfikodik, de

diverzifikdlt jellege r6v6n rem6lhet6en a legttibb piaci-gazdasdgi kornyezetben

6rt6kn<iveked6st k6pes el6rni tulajdonosai szdm6ra. Legfontosabb kitfizott c6lunk a vdllalat

6rt6k6nek novel6se, s ezzel p5rhuzamosan a r6szv6nyek 6rfolyamSnak emelked6se.

Er6forrdsok 6s kock6zatok

A Tdrsasdg er6sen emberier6forrds-orient6lt, sikere az igazgat6tan6cs helyes dont6sein

m0lik. A kock5zatok ugyanebben keresend6k. Mivel a T6rsasdg befektet6sei so16n

jelent6sebb m6rt6kben hajland6 ktils6 forr5sokra tdmaszkodni (hitel, lhing,

kcitv6nykibocsdtdson kereszttil), igy a beszerzett eszkozok Srfolyamdban tort6n6 kisebb

elmozdul5s is jelentSsen m6dos(thatja a c6g 6rt6k6t 6s ezen kereszttil a r6szv6nyek

6rfolyam5t. A Tdrsdsdg vagyondnak olokuldsa - is ebb6l kiivetkezden o riszvinydrfolyom

is - igen jelent6s kitengiseket mutathat, 6s bdrmikor fenndll o t6kevesztesdg lehet6sige is.

Kiliitisok

A Tdrsasdg 6let6ben jelent6s vSltozdst hoz 20t7, mivel a t6kepiaci tev6kenys6geket

felszdmoljuk, illetve javasoljuk a Kozgyfilesnek a r6szv6nyek Budapesti 6rt6kt6zsd616l

tort6n6 kivezet6s6t.

R6szv6nyekkel kapcsolatos tervek

A T5rsas5g a jelenlegi szab6lyozdsi-ad6z6si kornyezetben tovdbbra sem szdnd6kozik

szavazatels6bbs6gi 6s torzs16szv6nyeire osztal6kot fizetni, az 6rt6knoveked6st ezen

r6szv6nyek eset6n az Srfolyam emelked6s teremtheti meg. Amennyiben a Tdrsasdg

r6szv6nyeinek drfolyama jelent6sen alacsonyabb a T6rsasSg vezet6s6nek 6rt6kit6lete alapjdn

redlis iirfolyamt6l, akkor likviditdsunk ftiggv6ny6ben sajdt r6szv6nyeket vdsdrlunk vissza'

Az tgazgat6tandcs a tdrsasig 2016-os beszdmol6t elfogad6 6ves rendes kiizgyfil6s6n

javasolni fogja a tiirzsr6szv6nyek kivezet6s6t a Budapesti Ert6kt6zsd616l. A kiizgyfil6s diint

a t6ke lesziillitisti16l a visszav6sdrolt saj6t r6szv6nyek bevonds6val.



PLOTINUS HOLDING Nyrt.

Uzletijelent6s a 201.5. 6vi gazdiilkodiis16l

Vezet6 tiszts6gvisel6k Plotinus r6szv6ny 6s kiitv6ny tulajdona

2OL6.L2.37. 6v v6g6n Zsiday Viktor 6s Szab6 ZoltSn Sdndor rendelkezett r6szv6ny- 6s/vagy
kdtv6nytulajdonnal, amely az i.izletijelent6s 4. olda15n l6v5 tiiblSzatban megta15lhat6.

V. Vezet6tiszts6gvisel6k

A Tdrsasdg hatdlyos Alapszab6lya alapjdn az egys6ges arSnyit6st az lgazgat6tandcs liitja el.

Az lgazgat6tandcs tagjait a Kcizgy(l6s jogosult megv6lasztani. Az lgazgat6tandcs tagjai
fjravd laszthat6k.

Az lgazgat6ta n Scsi ta gsSgra i rd nyu | 6 jogviszony m egsz fi n i k:

(a) a megbizds idStartamdnak lejdrtdval,

(b) visszahivdssal,

(c) torv6nyben meghat5rozott kiz{ro ok bekcivetkezt6vel,
(d) lemonddssal,

(e) elhaldlozdssal.

lgazgat6ta nScs tagjai :

Zsiday Viktor - elnok

Szab6 Zoltdn - alelnok

Zdnkai Katalin - tag

Csongrddi Rendta -tag
Tari Guszt5v - tag

Az lgazgat6tan5cs sajdt tagjai kozril megvdlasztja azlgazgat6tandcs elncik6t 6s alelncik6t.
Tekintettel arra, hogy a Tdrsasdg befektet6si tev6kenysege gyakran nagyon gyors dcint6seket
ig6nyel, ez6rt az lgazgat6tandcs til6sei kdzdtt a befektet6si dcjnt6sek, 6s egy6b Tdrsasdgra

vonatkoz6 dont6sek meghozatala, 6s v6grehajtdsa az lgazgat6tan6cs elncik6nek 6s

alelntik6nek feladata, amelyet cinSll6an gyakorolhatnak. Kiiloncis tekintettel vonatkozik ez a

Tdrsasdg tSke- 6s p6nzpiaci tranzakci6ira, valamint a m(kcid6s sor6n felmerr.i16 feladatokra.
Ezek tekintet6ben a T6rsasdg k6pviselet6re 6s a dclnt6sek meghozatal6ra az elncik 6s az

alelnrik jogosult 6s koteles azlgazgat6tandcs i.il6sei koz6tt.

Audit Bizotts6g m(kod6senek c6lja els6sorban annak elSsegit6se, hogy (L) a Tdrsasdg eleget
tegyen a jogszabSlyokban 6s a T6rsasdg bels6 szabSlyzataiban meghatdrozott szdmviteli

normdknak, (2) a TdrsasSg konyvvizsgiil6ja megfeleljen a megbizat5sa elldtdsdhoz szUks6ges

szakmai elvdrdsoknak, tov6bb5, hogy (3)feltigyelje a TSrsas6g bels6 ellen6rz6si rendszer6nek
teljesitm6ny6t.
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AUDIT Bizotts5g tagjai:

Szab6 Zoltdn - elncik

Csongrddi Rendta -tag
Zfnkai Katalin - tag

Az igazgat6tandcs 6s az audit bizotts5g tagjai munkdjuk6rt javadalmazdsban nem
r6szesi.jlnek. Az igazgat6tandcs elncike 6s alelncike osztal6kels5bbs6gi 16szv6nyeken

kereszttil jogosult az ad6zott eredm6ny 20%-Ara.

Vl. Foglalkoztatdspolitika

Az igazgat6tandcs 6s az audit bizottsdg tagjai ingyenesen v6gzik tev6kenys6gUket, sem
p6nzbeli, sem nem p6nzbelijuttatdsban nem r6szesrjlnek.

A tdrsasdg 2015. okt6bert6l munkavdlla16k6nt alkalmaz egy vdllalkozdsi, p6nztigyi Ugyint6zSt,
aki a szervezet p6nz,- ad6-, vdm-, eg6szs6g- 6s nyugdijbiztosltdsdval kapcsolatos p6nzrlgyi

adminisztrativ feladatokat liitja el.

Vll. Kutatds 6s a kfs6rletifejleszt6s

A tiirgyid5szakban kutatdsi, kis6rleti fejleszt6si kolts6gek nem kertiltek elszdmoldsra.

Vlll. Kiirnyezetv6delem

Tdrsasdgunk tev6kenys6ge a kcirnyezetre n6zve nem vesz6lyes. A tev6kenys6g jelleg6b6l

ad6d6an a PLOTINUS HOLDING Nyrt. kcirnyezetv6delmi felel5ss6ge nem jelent6s,
kornyezetkd rositds nem va l6szin(sithet5.

A kcirnyezetv6delem nem jelent 6rdemi rdforditdst, igy a p6nzrigyi helyzetre az nincs
hatdssal. A kcirnyezetv6delem teri.ilet6n nem alkalmazott, 6s nem tervez fejleszt6seket.

lX. Telephelyek bemutatdsa

A PLOTINUS HOLDING Nyrt. telephelye: 1093 Budapest, Gcinczy PAI utca 2/2. emelet, amely
ingatlan b6rbeadSssal hasznosit.
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X. P6nzi,igyi instrumentumok hasznositisa

A T5rsasdg az tizleti tev6kenys6g6t tart6san szolgd16 eszkcizdket a befektetett eszkcizok

kozott mutatja ki. A hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok a forg6eszkozcik krizott keriilnek
bemutat5sra akkor is, ha az 6rt6kpapir eredeti futamideje, vagy a lej6ratig hdtral6v6 id6 az

egy 6vet meghaladja.

A tulajdoni r6szesed6st megtestesit6 6rt6kpaplrok akkor sorolhat6ak a befektetett eszkcizok

koz6, ha azt a T6rsasSgi ir6nyit6si, ellen6rz6si vagy befolydsolSsi c6llal vdsdrolta az Alapit6,

illetve az igazgat6tandcs ilyen ertelmfi dont6s6nek megfelelSen.

A tulajdoni r6szesed6st jelent6 befektet6sekn6l szi.iks6g eset6n a rendelkez6sre 6ll6

informdci6k alapjSn 6rt6kveszt6st kell elszdmolni, ha a kcinyv szerinti 6rt6ke 6s a v5rhat6an
megt6rti16 osszeg kcizcitti ktilonbozet vesztes6gjellegfi, tart6s 6s jelent6s. Tart6s, ha lega16bb

egy 6ven kereszt[ilfenn6ll. Jelent5s, ha a konyv szerinti 6rt6kLO%-5t meghaladja.
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Felef 6s T6rsas6girinyitdsijelent6s - k6sztilt a2Qt6.6ves rendes beszdmol6val egy id6ben

FT Jelent6s a Felel6s Tirsasdgi16nyitiisi Ajinkisokban foglaltaknak vat6 megfetel6sr6l

A t6rsasdg a Felel6s Tdrsasdgirdnyitdsi Jelent6s r6szek6nt az aldbbi tdbldzatok kitolt6s6vel
nyilatkozik arr6l, hogy a Budapesti Ert6kt6zsde Zrt. dltal kiadott Felel6s Tdrsasdgirdnyit6si
AjiSnlSsok ("FTA") meghatdrozott pontjaiban megfogalmazott aj5nlSsokat, javaslatokat sajdt
tSrsasdgi 16nyit6si gyakorlata sord n m ilyen m6rt6kben alka lmazta.
A tdbldzatok dttekint6s6vel a piaci szerepl6k kcinnyen tiij6koz6dhatnak a116l, hogy az egyes
tdrsasdgok felel6s tdrsasdgirdnyitdsi gyakorlata milyen m6rt6kben felel meg az FTA-ban
foglalt bizonyos elv6r6soknak, toviibbii konnyen osszehasonlithat6vii teszi az egyes
td rsas6gok gyakorlatdt.

Az Ajiinlisoknak val6 megfelel6s szintje
A tdrsas6g megjelcili, hogy a vonatkoz6 aj:inldst alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges
v6lasz eset6n rovid tiij6koztatdst ad arr6l, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott
ajdnliist.

A 1.1.1 Az igazgatosag / igazgat6tandcs gondoskodott arr6l, hogy a r6szv6nyesek a
megfelel6 id6ben hozzdjussanak a jogaik gyakorldsdhoz szriks6ges
informdci6khoz.

lgen Nem (magyardzat)

At.L.2 A tdrsasdg r6szv6ny struktUr:ij6ban az "egy r6szv6ny
alkalmazza.

egy szavazat" elvet

A 1.2.8

lgen Nem

(A Tdrsasdgnak 3 r6szv6nysorozata van, ezek koztil csak a torzsr6szv6nyek
kertjltek bevezet6sre a Budapesti Ert6kt6zsd6re. A tdrzsr6szv6nyek utdn egy
szavazat j{r. Az osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyek utdn nem jilr szavazat, mig a
szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek ut6n L szavazat j6r, 6m oly m6don, hogy a
kozgyfil6si dont6sekhez a szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek legaldbb fel6nek hozz6
kelf jdrulnia, azaz ezek f n. ,,v6t6z6" r6szv6nyek)

A tdrsasSg biztositja, hogy a tulajdonosok azonos felt6telek teljesit6s6vel
vehetnek r6szt a tdrsasdg krizgyfl6s6n.

leen Nem (magyarilzatl

A tdrsasdg kcizgyfil6si napirendi pontjai kcizcitt csak olyan t6miik szerepelnek,
melynek t6miijiit pontosan meghatdroztdk, leirtdk.

leen Nem (magyar6zat)

4t.2.9
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A hatdrozati javaslatokban kit6rtek a felUgyel6 bizottsdg javaslat6ra, valamint a

dont6s hatdsainak r6szletes magyardzatdra.

lgen Nem (Nincs FB)

A t.2.LO A napirendi pontokhoz k6szitett r6szv6nyesi 6szrev6teleket, kieg6szit6seket
legk6s6bb a kcizgyfil6st ket nappal megel6zden k6zz6tett6k.

lgen Nem (nem volt
6szrev6tel)

A 1.3.8 A kcizgy(l6s napirendi pontjaira tett 6szrev6teleket a r6szv6nyesek legk6s5bb a
regisztr5ci6va I egyidejfi leg m egismerhett6k.

lgen Nem

A napirendi pontokra vonatkoz6an megtett irdsos 6szrev6teleket a kcizgyfil6st k6t
munkanappal megel6z6en kozz6tett6k.

lgen Nem (nem volt
6szrev6tel)

A 1'3.1.0 A vezetd tiszts6gvisel6k megvSlaszt6sa 6s visszahlvdsa szem6lyenk6nt krilcin
hatdrozattal tort6nt.

lgen Nem (nem volt
vd I asztSs/vi ssza h iv5s)

Az.I.t Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs feladatai kiterjednek a 2.1.! pontban foglaltakra.

leen Nem (magyardzat)

A2'3.L Az igazgat6sig / igazgat6tandcs el6re meghat5rozott rendszeres gyakoris6ggal
ril6st tartott.

lsen Nem (magyardzat)

A feltigyelS bizottsdg e16re meghatdrozott rendszeres gyakorisdggal ril6st tartott.

lgen Nem (A Tdrsasdgndl nem
m fi kcid i k Feli,igyel6 Bizotts5g)

Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs tigyrendje rendelkezik az el6re nem tervezhetS
i.jl6sek lebonyolftdsS16l, az elektronikus hirkozl6 eszkozok ritliin tort6nS
dont6shozata l16l.

lsen Nem (magyardzat)
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A feltigyel6 bizotts5g tigyrendje rendelkezik az el6re nem tervezhet5 til6sek lebonyolitSsdr6l,
az elektronikus h irkoz15 eszk6zdk titj5n tort6n6 dcint6shozata l16l.

lgen Nem (A Tdrsasdgn6l nem
mfi kddik Feltigyel6 Bizottsdg)

A 2.5.1 A tdrsas6g igazgat6sdgdban elegend6 sz5mrl ftiggetlen tag van az igazgat6sSg
pdrtatlans696nak biztositdsdhoz.

lgen Nem (magyardzat)

A2.5.4 Az igazgatosirg / igazgat6tandcs rendszeres id6k6zonk6nt (az 6ves FT jelent6s
kapcsSn) a ftiggetlens6g meger5sit6s6t k6rte friggetlennek tartott tagjait6l.

lsen Nem (magyardzat)

A 2.5.5 A feltigyel6 bizottsdg rendszeres id6kozonk6nt (az 6ves FT jelent6s kapcsdn) a

fti ggetl e n s6g m ege16s ft6s6t k6rte fri ggetle n n e k ta rtott ta gj a it6 L

lgen Nem (Nincs FB)

A2.5.7 A tdrsas6g honlapjdn nyilvdnossdgra hozta az igazgatositg / igazgat6tandcs 6s a

feli.igyel6 bizottsdg friggetlens6g6vel kapcsolatos irdnyelveit, az alkalmazott
friggetlens6gi krit6riu mokat.

lgen Nem (A T6rsasdgnSl nem
mf k<idik Feltigyel6 Bizottsdg)

A2.6.L Az igazgat6sdg /igazgatotan6cs tagja tdj6koztatta az igazgat6sdgot /
igazgat6tan5csot (feltigyel6 bizottsdgot / audit bizottsdgot), ha a tdrsasdg (vagy

b6rmely lednyv5llalata) Ugylet6vel kapcsolatban neki (vagy mds kozeli
kapcsolatban dl16 szem6lynek)jelent6s szem6lyes 6rdeke dllt fenn.

lqen Nem (magyarizatl

A2.6.2 A testtileti 6s menedzsment tagok (6s a veltik kapcsolatban iil16 szem6lyek),
valamint a tdrsasdg (illetve leiinyvdllalata) kozott l6trejott rigyleteket a tdrsasdg
6ltal6nos i.izleti gyakorlata szerint, de az 6lta16nos tizleti gyakorlathoz k6pest
szigorf bb 5tliithat6siSgi szabdlyok alapjiin bonyolitottdk le.

lgen Nem (nem volt ilyen)

A 2.6.2 szerinti, az Sltaldnos i.izleti gyakorlatt6l elt6r6 tigyleteket 6s azok
felt6teleit elfogadtattiik a feltigyel6 bizottsdggal (audit bizottsdggal).

lgen Nem (nem volt ilyen)
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A 2.6.3 A testtjleti tag t5j6koztatta a feh.igyelS bizottsSgot / audit bizottsdgot
(jelol5bizottsdgot), ha nem a c6gcsoporthoz tartoz6 tdrsasdgnSl kapott testtileti
tagsdgra, menedzsment tagsdgra vonatkoz6 felk6r6st.

lgen Nem (nem volt ilyen)

A 2"6.4 Az igazgat6sdg / igazgat6tandcs kialakitotta a t6rsasdgon beltili
informSci6Sraml6sra, a bennfentes informdci6k kezel6s6re vonatkoz6 i16nyelveit,
6s fehigyelte ezek betart6sdt.

lsen Nem (magyardzat)

Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs kialakitotta a bennfentes szem6lyek 6rt6kpapir
keresked6s6re vonatkoz6 ird nyelveit, 6s fel ti gyelte ezek betart6sdt.

lsen Nem (magyardzat)

A2'7.L Az igazgat6s6g / igazgat6tan6cs javadalmaz6si irdnyelveket fogalmazott meg az

igazgat6s6g / igazgatotandcs, a fehigyel5 bizottsdg 6s a menedzsment
mu nkdjdnak 6rt6kel6s6re 6s javadalmazds6ra vonatkoz6an.

lsen Nem (magyar'zatl

A felUgyel6 bizottsSg v6lem6nyezte a javadalmazdsi irdnyelveket.

lgen Nem (A T6rsasdgnSl nem
m (kodik FehigyelS Bizottsdg)

Az igazgat6sdg / igazgatotandcs 6s a feltigye16 bizottsdg javadalmazdsdra
vonatkoz6 elveket 6s azok v6ltozdsait a kozgy(l6s kUlcin napirendi pontban hagyta
j6v6.

tgen Nem (az lr tagok
javadalmazds n6lkril v6gzik munkdjukat)

A2.7.2 Azigazgatositg /igazgat6tandcs az adott tjzleti 6v vonatkoz6s6ban 6rt6kelte sajSt
munkdjdt.
A feltigye16 bizottsdg az adott tizleti 6v vonatkoz6sdban 6rt6kelte sajdt munk6jiit.

lgen Nem
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A 2.7 .3 Az igazgat6s6g / igazgatotandcs hatdskcir6be tartozik a menedzsment
teljesitm6ny6nek ellen6rz6se 6s javadalmazds6nak megdllapit6sa.

lgen Nem (Nincs fizetett
menedzsment)

A menedzsment tagokat illet6, a szok5sost6l elt6r6 juttat6sok kereteit 6s ezek
vdltoz6sait a kozgyfil6s ktilcin napirendi pontban hagyta j6vii.

lgen Nem (Nincs fizetett
menedzsment)

A 2.7 .4 A r6szv6ny alapri javadalmazdsi konstrukci6k elveit a kozgy(l6s j6viihagyta.

lgen Nem (Nincs ilyen)

A r6szv6ny alapri javadalmazdsi konstrukci6kkal kapcsolatos kcizgyfil6si dont6st
megel5z6en a r6szv6nyesek r6szletes t6j6koztatdst kaptak (lega16bb a 2.7.4
pontban foglaltak szerint)

lgen Nem (nincs ilyen)

A2.7.7 A tdrsas6g a Javadalmazdsi nyilatkozatot elk6szitette,6s a kozgyfil6s e16

terjesztette.

lgen

A Javadalmazdsi nyilatkozat tartalmazza az igazgat6sdg / igazgatotandcs, a

feltigye16 bizottsdg, 6s a menedzsment egyes tagjainak dijazdsdt.

lgen Nem

A 2.8.1 Az igazgatositg / igazgat6tandcs, vagy az dltala mfikodtetett bizottsdg felelds a
tdrsasdg teljes kockdzatkezel6s6n ek feltigyelet66rt 6s ird nyitdsS6rt.

lsen Nem (magyar6zatl

Az igazgat6s{g / igazgat6tandcs meghatdrozott rendszeress6ggel tiij6koz6dik a

kock6zatkeze | 6si eljd rdsok h at6 ko nysd 96r ol.

leen Nem (magyar'zatl

Az igazgat6slg / igazgat6tandcs megtette a szriks6ges l6p6seket a f6bb kockdzati
tertiletek azonositdsa 6rdek6ben.

lsen Nem (magyardzat)

Nem
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A 2.8.3 Az igazgat6s6g / igazgat6tan6cs megfogalmazta a bels5 kontrollok rendszer6vel
kapcsolatos elveket.

lgen Nem (Nincs
kontroll6land6 munkaszervezet)

A bels6 kontrollok menedzsment 6ltal kialakitott rendszere biztositja a tdrsas6g
tev6kenys6g6t 6rint6 kockdzatok kezel6s6t, a t6rsasSg c6lkitfiz6seinek el6r6s6t.

lgen Nem (Nincs
kontrollSland6 munkaszervezet)

A2.8.4 A bels6 kontrollok rendszer6nek kialak(tiisdn6l az igazgat6s6g / igazgatotan6cs
figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szerep16 szempontokat.

lsen Nem (magyardzat)

A 2.8.5 A menedzsment feladata 6s felelSss6ge a belsd kontrollok rendsze16nek
kialakitiisa 6s fenntart6sa.

lgen Nem (Nincs
munkaszervezet)

A 2.8.6 A tdrsasdg kialakitott egy fiiggetlen bels6 ellen6rz6si funkci6t, mely az audit
bizottsSgna k tartozik beszdmol6si kotelezetts6ggel.

lgen Nem (Nincs

munkaszervezet)

A bels6 audit csoport legalSbb egyszer beszdmolt az audit bizottsdgnak a

kockdzatkezel6s, a bels6 kontroll mechanizmusok 6s a t5rsasdgirdnyit6si funkci6k
m(kod6s616l.

lgen Nem (Nincs bels6 audit
csoport)

A2.8.7 A bels6 ellenSrz6si tev6kenys6get az audit bizottsdg megbiz5sa alapjdn a bels6

ellendrz6s hajtja v6gre.

lgen Nem (Nincs krildn belsS

ellen6rz6s)
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A bels5 ellen5rz6s szervezetileg elktilonril az operativ vezet6st v6gz5
menedzsmentt6l.

lgen Nem (Nincs kUlcin bels6
ellen6rz6s)

A 2.8.8 A bels6 audit tervet az audit bizottsdg javaslata alapj6n az igazgatosilg /
i gazgat6ta nScs (fe I ri gye l6 b izottsd g) h a gyta j6v5.

lgen Nem (Nincs elkrilonrilt
belsd ellen 6rz6s)

A 2.8.9 Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs elkeszitette jelent6s6t a r6szv6nyesek szdmdra a
bels6 kontrollok m(k6d6s6r5l.

lgen Nem (Nincs elkrilonrilt
bels6 ellen 6rz6sl

Az igazgat6s6g / igazgatotandcs kidolgozta a bels5 kontrollok mfikod6s6r6l
k6szitett jelent6sek fogaddsdval, feldolgoz6sAval, 6s sajdt jelent6s6nek
elk6szit6s6vel kapcsolatos elj6r5sait.

lgen Nem (Nincs elkrilonrilt
bels6 ellen 6rz6sl

A 2.8.L1 Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs beazonositotta a bels6 kontrollok rendszer6nek
l6nyeges hiSnyossdgdt, s felrilvizsgSlta 6s 6t6rt6kelte az ezzel kapcsolatos
tev6kenys6geket.

lgen Nem (Nincs elktilonrilt
bels6 ellen 6rz6si szervezet)

42.9.2 Az igazgatositg / igazgat6tandcs, a feltigyel6 bizottsdg 6s az audit bizottsdg
minden esetben 6rtesit6st kapott a116l, ha a konyvvizsgd16nak adott megbizds
jelleg6n6l fogva jelent5s rdforditSst jelenthet, 6rdekritkoz6st id6zhet el6, vagy
bSrmilyen mds m6don l6nyeges hatdssal lehet az tizletmenetre.

lsen Nem (magyar6zat)

A 2.9.3 Azigazgatositg / igazgat6tandcs tiij6koztatta a feltigyel6 bizottsdgot arr6l, hogy a

t5rsasdg mfikcid6s6t l6nyegesen befolydsol6 esem6nnyel kapcsolatban blzta meg
a kcinyvvizsgdlatot ell5t6 gazdiilkod6 szervezetet, illetve kills6 szak6rt6t.

lgen Nem (A Tdrsasdgndl nem
m fi kcidik fel0gye16 bizottsdg)



PLOTINUS HOLDING Nyrt.

Uzletijelent6s a 2016. 6vi gazddlkoddsr6l

Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs hatdrozatdban el6zetesen rogzitette, hogy milyen
esem6nyek tekinthet6ek olyannak, melyek jelent6sen befolydsoljSk a tSras6g
m(kod6s6t.

lgen Nem (A Tdrsas6gnSl nem
m (kcid i k feltigye16 bizottsdg)

A 3.1.6 A tdrsasSg honlapjSn nyilvdnossdgra hozta az audit bizottsdgra, jeldlSbizottsdgra,
javadalmazSsi bizotts6gra delegdlt feladatokat, a bizottsdgok c6lkit(z6seit,
i,igyrendj6t, osszet6tel6t (a tagok nev6nek, rcivid 6letrajzdnak 6s kinevez6se
idej6nek feltii ntet6sevel).

lgen Nem (magyardzat)

A3.2.1 Az audit bizottsdg feltigyelte a kockdzatkezel6s hat6konysdgdt, a bels6 kontroll
rendszer m(kod6s6t 6s a bels6 ellen6rz6s tev6kenys6g6t is.

lsen Nem (magyardzat)

A 3.2.3 Az audit bizottsdg pontos 6s r6szletes tdj6koztatdst kapott a bels6 ellen5r 6s a

fiiggetlen kdnyvvizsgd16 munkaprogramjd16l; s megkapta a kcinyvvizsgSlo
konyvvizsgd lat sord n felt6rt probl6m dkra vonatkoz6 besz5 mol6j6t.

lgen Nem (Nincs bels6
ellen6r)

A3.2.4 Az audit bizottsdg az 0j konyvvizsgd16 jeloltt6l bek6rte a 3.2.4 szerinti felt6r6
nyilatkozatot.

lgen Nem (Nem volt
nyilatkozat, mert a Felek kozott egy6b kapcsolat nincsen)

A3.3.1 Atdrsas6gnSljelcil6bizottsdgmfikodik.

lgen Nem (A feladatot az

igazgat6tandcs l6tja el a feladat delegdldsa n6lkiJl)

A 3.3.2 A jelolSbizotts6g gondoskodott a szem6lyi vdltozdsok el6k6szit6s616l.

lgen Nem (magyarlzatl

A jelcilSbizottsiig dttekintette a menedzsment tagok kivSlasztdsSra 6s

kinevez6s6re vonatkoz6 elj6r5sokat.

lgen Nem (magyar6zat)
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A jel6l6bizottsSg 6rt6kelte a testtileti 6s menedzsment tagok tev6kenys6g6t.

lgen Nem (magyardzat)

A jelcil6bizottsdg megvizsgSlta a testtileti tagok jeloles6re vonatkoz6 osszes olvan
javaslatot, melyet a r6szv6nyesek, vagy az igazgatosflg / igazgat6tandcs terjesztett
el6.

lgen

A 3.4.1 A tdrsasdgn6l javadalmazdsi bizottsdg m(kcidik.

lgen

igazgat6taniics liitja el)

43.4.2

ellen6rz6s6t.

lgen

A 3.4.3 A menedzsment javadalmazdsdt a javadalmazdsi
igazgat6sdg / igazgatotandcs hagyta j6vd.

lgen
javada lmaz6si bizottsiig)

Nem (magyar6zat)

Nem (a feladatot az

A javadalmazdsi bizottsdg a testtiletek 6s a menedzsment javadalmaz6sdnak
rendszer6re (dijaziis egy6ni szintje, struktrlrdja) tett javaslatot, illetve v6gzi ennek

Nem (magyardzat)

bizottsdg javaslata alapjdn az

Nem (Nincs ktilon

Az igazgat6sdg / igazgatotandcs javadalmazdsdt
javaslata alapjiin a kcizgyfil6s hagyta j6vii.

lgen
javadalm aziisi bizottsiig)

a javadalmazdsi bizottsdg

Nem (Nincs ktilon

A javadalmazdsi bizotts5g a r6szv6nyopci6k,
rendszer6t is ellen6rizte.

lgen
javadal maz5si bizottsiig)

kcilts6gt6rit6sek, egy6b juttatdsok

Nem (Nincs ktilon
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43.4.4 A javadalmaz6si bizottsdg javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazdsi elvek, 6s

az egyes szem6lyek javadalmazds6ra vonatkoz6an.

lgen
javadalmaz6si bizottsdg)

Nem (Nincs krilon

A javadalmazdsi bizotts5g Sttekintette a menedzsment tagokkal kotcttt
szerz6d 6sek felt6teleit.

lgen Nem (Nincs ktilcin
javadalmazdsi bizotts6g)

A javadalmazSsi bizotts6g ellen5rizte, hogy a tdrsasdg eleget tett-e a

javadalmazdsi k6rd6seket 6rint6 tdj6koztatdsi kotelezetts6geknek.

lgen Nem (Nincs ktilon
javadalmaz6si bizottsdg)

A3.4.7 A javadalmazSsi bizottsSgi tagok tobbs6ge friggetlen.

lgen Nem (Nincs krilon
javadalmaziisi bizottsdg)

A 3.5.1 Az igazgat6sig / igazgat6tandcs nyilv6nossdgra hozta indokait a javadalmazdsi 6s

a jelol5bizotts6g osszevondsdval kapcsolatban.

lgen Nem (Nem volt
osszevonds)

A 3.5.2 Az igazgatositg / igazgat6tan6cs v6gezte el a jelcil6 6s javadalmazSsi bizottsdg
feladatait, s ennek indokai16l tiij6koztat6st adott ki.

lsen Nem (magyardzat)

A4.t.t Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs a t6rsasdg nyilvdnoss5gra hozatali irdnyelveiben
meghatdrozta azokat az alapelveket 6s eljdrdsokat, amelyek biztositj6k, hogy
minden, a tdrsasdgot 6rint5, illetve a tdrsasdg 6rt6kpapirjainak drfolyam6ra hatdst
gyakorl6 jelent6s informdci6 pontosan, hiSnytalanul 6s id5ben kcizz6t6telre
kerti ljon, hozzdf6rhet6 legyen.

lsen Nem (magyardzat)

A4.1.2 Az inform5ci6 szolgdltatSs sordn a t6rsasdg biztositotta, hogy minden r6szv6nyes,
piaci szerep15 azonos elb5nds ald esik.

lgen Nem (magyardzat)



PLOTINUS HOLDTNG Nyrt.

Uzletijelent6s a 2016. 6vi gazddlkodds16l

A 4.1.3 A tdrsasdg nyilv6nossdgra hozatali irdnyelveiben kit6r az elektronikus, internetes
kozz6t6tel eljdrdsaira.

lgen Nem (Minden
tiij6koztat6s megjelenik az cisszes kozz6t6teli helyen, nem szriks6ges ktilcin eljdrdsi
rendet l6trehozni)

A tdrsas6g honlapjiit a nyilv6nossdgra hozatali szempontok, 6s a befektet6k
tdj6koztatdsdt szem el6tt tartva alakitja ki.

lsen Nem (magyardzat)

A 4,L.4 Az igazgat6s{e / igazgat6tandcs felm6rte a nyilvdnossdgra hozatali folyamatok
hat6konys5gdt.

lsen Nem (magyardzat)

A 4.L.5 A tdrsasdg honlapjdn kcizz6tette tdrsas6gi esem6nynaptdrdt.

lgen Nem (magyar{zatl

A4.1.6 A tdrsasdg az 6ves jelent6s6ben 6s honlapjiin tdj6koztatta a nyilvdnoss6got
strat6giai c6ljair6l, a f6 tev6kenys6g6vel, i.izleti etikdval, az egy6b 6rintett felekkel
kapcsolatos i16nyelvei16l is.

leen Nem (magyarlzatl

A 4.1.8 Az igazgatositg / igazgat6tandcs az 6ves jelent6sben nyilatkozott a116l, hogy az
6ves p6nztigyi kim utatdsok kcinyvvizsgdlat6val m egb izott kcinywizsgdl6 gazdasdgi
szervezet milyen jellegfi, 6s nagysSgrend( egy6b megbizdst kapott a tdrsas6gt6l,
illetve annak lednyvdllalatdt6l.

lgen

megbizds)

A 4.1.9 A tdrsasdg 6ves jelent6s6ben, illetve honlapjdn
igazgat6sdg / igazgatotandcs, fe[igyeld bizottsdg 6s
szakmai pSlyafutiisii16l sz616 informdci6kat.

lgen
jelent6sben nincs kozolve)

Nem (nem volt ilyen

nyilvdnossdgra hozza az

a menedzsment tagjainak

Nem (az eves
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A 4.1.10 A tdrsasdg t:ij6koztat5st adott az igazgat6s6g / igazgat6tandcs, feltigyel6 bizottsSg
bels6 szervezet6r6l, m(kcjd6s616l, 6s az igazgat6s6g / igazgat6tandcs,
menedzsment munk6j6nak, valamint az egyes
vett szempontokr6l.

lgen

m enedzsment 6rt6kel6s)

tagok 6rt6kel6sekor figyelembe

Nem (nem volt

A 4.1.11 A tdrsasdg az 6ves jelent6s6ben, illetve honlapj6n a javadalmaz6si nyilatkozatban
t6j6koztatta a nyilvdnossdgot az alkalmazott javadalmazdsi irdnyelvekr6l, azon
belUl az igazgat6sdg / igazgatotandcs, feltigyelS bizottsdg 6s a menedzsment
tagjainak d ijazSsd16l, javadalm a zls{rol.

lgen

A 4.L.I2 Az igazgat6s6g / igazgatotandcs kozz6tette a

melyben kit6rt a bels6 kontrollok rendszer6re, az

alapelvekre 6s alapvet6 szabSlyokra, illetve a

ismertet6s6re.

lgen
jelent6s)

Nem (magyarSzat)

kock6zatkezel6si irSnyelveit,
alkalmazott kockdzatkezelesi
f6bb kockdzatok Sttekint6

Nem (Nem k6szrilt ilyen

A 4.L.I4

A 4.1.1_3 A piaci szerepl5k tdj6koztatdsa 6rdek6ben a tdrsasdg 6vente, az 6ves jelent6s
kozz6t6telekor, nyilvdnoss6gra hozza felel6s t6rsasSgirdnyitdssal kapcsolatos
jelent6s6t.

lsen Nem (magyar6zat)
A t5rsasdg honlapjdn nyilvdnoss5grahozza a bennfentes szem6lyeknek a tdrsasdg
r6szv6nyei 6rtekpa pir kereskedelm6vel ka pcsolatos i rd nyelveit.

lgen

ilyen irdnyelvek)
Nem (Nem k6sztiltek

A t6rsasdg azigazgat6sdg / igazgat6tandcs, feltigyel6 bizottsdg, 6s a menedzsment
tagok a tdrsas6g 6rtekpapfrjaiban fennS116 r6szesed6s6t, illetve a r6szv6ny-alapri
osztonz6si rendszerben fennd116 6rdekelts6g6t az 6ves jelent6sben 6s a t6rsas6g
hon lapjd n feltti ntette.

lgen Nem (magyarSzat)

A 4.1.15 A tSrsasdg az 6ves jelent6sben 6s a tdrsas6g hon la pjd n kozz6tette az igazgatoslg /
igazgat6tandcs tagjainak 6s a menedzsment bdrmilyen harmadik fdllel val6
kapcsolatdt, amely a tdrsasdg m(kcid6s6t befoly5solhatja.

lgen Nem (Nem volt ilyen)
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Javaslatoknak val6 megfelel6s szintje
A tdrsasdgnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkoz6 javaslat6t alkalmazza-e, avagy sem
(lgen / Nem).

J

1.1.3

J

L.2.t

J

L.2.2

J

L.2.3

J

L.2.4

J

L.2.5

J

1.2.6

J

L.2.7

A t6rsas5gn6l befektet5i kapcsolattartdssal foglalkoz6 szervezeti lgen /
egys6g mffkodik. Nem

A tdrsasdg krizz6tette honlapjdn a kcizgyfil6s6nek lebonyolitdsdra 6s a tgen /
r6szv6nyes szavazati jogSnak gyakorldsdra (kit6rve a meghatalmazott Nem
f tj5 n tort6 n5 szavaz6sra) vo n atkoz6 risszefogl a l6 do ku m ent u m dt.

A tdrsasdg alapszabSlya a tdrsasdg honlapjdn megtekinthet6.

A tdrsasdg honlapj6n a 1.2.3 pontnak megfeleld (a tdrsasdgi
ese m 6nye k fo rd u l6n a pjd ra von atkoz6) inform iici6kat kozz6tett6k.

A r.2.4 pont szerinti kozgyfil6sekkel kapcsolatos informdci6kat,
dokumentumokat (meghiv6, el5terjeszt6sek, hatdrozati javaslatok,
hat6rozatok, jegyz5konyv) a td rsasdg hon lapjdn nyilvSnossdgra hozta.

A tdrsasdg kozgyfil6s6t rigy tartotta meg, hogy azzal lehet6v6 tette a lpenJ
rdszv6nyesek min6l nagyobb sz6mban val6 megjelen6s6t. Nem

A tdrsasdg a k6zhezv6telt kovet5 ot napon beltll, az eredeti kozgyfl6si lgen /
meghiv6 kozz6t6tel6vel megegyez6 m6don kcizz6tette a napirendi Nem
pontok kieg6szit6s6t.

A tdrsasdg iiltal alkalmazott szavazdsi eljSriis biztositotta a leen /
tulajdonosok dont6s6nek egy6rtelmfi, vildgos 6s gyors Nem
meghatdrozAs6t.

leen /
Nem

leen /
Nem

leen /
Nem

J A tdrsasSg a r6szv6nyesek k6r6s6re elektronikusan is tovdbbitotta a leen /
L.z.tl kcizgyfil6shez kapcsol6d6 informdci6kat. Nem

J A kozgyfil6s elncik6nek szem6ly6t a tdrsasSg kcizgyfil6se a napirendi leen /
1.3.1 pontok 6rdemitSrgyalSsa el6tt elfogadta. Nem

t Az igazgat6sdg / igazgatotandcs 6s a feltigyel5 bizottsdg a kozgy(l6sen leen /
1.3.2 k6pviseltette magdt. Nem

J A tdrsasdg alapszabdlya lehetds6get ad arra, hogy a tdrsasdg leen /
1.3.3 kcizgy(l6sein az igazgat6sig / igazgatotan5cs eln6k6nek, vagy a Nem

tdrsas6g r6szv6nyeseinek kezdem6nyez6s6re harmadik szem6ly is
meghivdst kapjon, s a k6zgy[il6sen a kapcsol6d6 napirend
m egtS rgya | 6sa ko r hozz{sz6l{si 6s v6le m 6nyez6si jogot ka pjon.
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J Az egyes alapszabdly m6dosit6sokr6l a tdrsasdg kcizgyfil6se krildn lgl
l.3.1L hatdrozatokkal dontcitt. Nem

J A tdrsasSg a hatdrozatokat, valamint a hatdrozati javaslatok leen I
t.3.tZ ismertet6s6t, illetve a hatdrozati javaslatokkal kapcsolatos l6nyeges Nem

k6rd6seket 6s vdlaszokat is tartalmaz6 kozgyfil6si jegyzSkonyv6t a

kcizgyfil6st kovet6 30 napon belijl kozz6tette.

J

1..3.4

J

1.3.5

J

1.3.6

J

L.3.7

J

1.4.L

J

L.4.2

J

2.L.2

J

2.2.t

J

2.3.2

J

A t5rsasdg nem korl6tozta a k<izgy(l6sen r6sztvev6 tulajdonosok leen /
felvil6gosit6st k6r6, 6szrev6tel t6teli 6s inditvdnyozSsi jog6t, 6s ahhoz Nem
semmilyen elSfelt6telt nem t6masztott.

A t5rsas6g honlapjdn hdrom napon beltil kcizz6tette azokra a leen /
k6rdesekre vonatkoz6 vdlaszait, melyeket a kozgyiil6sen nem tudott Nem
kielegit6en megv5laszolni. A tdrsasSg kcizz6tette magya16zatSt a

vdlaszok megtagadds6ra vonatkoz6an.

A kozgyfil6s elncike 6s a tdrsas6g biztositotta, hogy a kozgy(l6sen leen /
felmerii16 k6rd6sekre tort6n6 vdlaszaddssal a tcirv6nyi, valamint Nem
t6zsdei el5irdsokban megfogalmazott t6j6koztat6si, nyilv6noss6gra
hozatali elvek ne s6rtiljenek, illetve azok betartdsra keri.iljenek.

A kcizgyfil6si dcint6sekr5l a tdrsasiig sajt6kcizlem6nyt jelentetett meg, lgen /
illetve sajt6tSj6koztat6t tartott. Nem

A tdrsasSg L0 munkanapon beltil kifizette azon r6szv6nyesei sz6m6ra lgen /
az osztal6kot, akik ehhez minden szi.iks6ges inform6ci6t, illetve Nem
dokumentumot megadtak.

A tSrsasdg nyilvdnossdgra hozta az ellene irdnyu16 felvdsSrl6st lgen /
megakad6lyoz6 megoldiisokkal kapcsolatos irdnyelveit. Nem

Az igazgat6s6g / igazgat6tandcs rigyrendje tartalmazza azigazgat6siig / lHJ
igazgat6taniics fel6pit6s6t, az til6sek el6k6szit6s6vel, lebonyolitiisiival Nem
6s a hatdrozatok megfogalmazds6val kapcsolatos teend6ket 6s egy6b,
az igazgat6s6g / igazgat6ta n d cs m ( kd d es6t 6 ri nt5 k6 rd 6se ket.

A feltigyel6 bizottsdg rigyrendj6ben 6s munkaterv6ben r6szletezi a lgen /
bizottsdg m(kod6s6t 6s feladatait, valamint azokat az tigyint6z6si Nem
szabdlyokat 6s folyamatokat is, amelyek szerint a feltigyel6 bizotts6g
eljdrt.

A testUleti tagok az adott testiileti til6st legaliibb 6t nappal teen /
megel5zSen hozz6f6ttek az adott til6s el6terjeszt6seihez. Nem

Az tigyrendben szabSlyozdsra kerijl a nem testrileti tagok testrileti lgen /
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2.3.3

J

2.4.1

J

2.4.2

J

2.4.3

J

2.5.2

J

2.5.3

J

2.5.6

J

2.7.5

J

2.7.6

J

2.8.2

Ul6sen va16 rendszeres, illetve eseti r6szv6tele. Nem

Az igazgat6sig / igazgat6tandcs tagjainak megv6lasztdsa 6tliithat6 leen /
m6don tort6nt, a jelciltekre vonatkoz6 inform6ci6k legaliibb ot nappal Nem
a kozgyfil6st megel5z5en nyilvdnossdgra kertiltek.

A testtiletek osszet6tele, l6tszdma megfelel a

m egh atSrozott elveknek.
2.4.2 pontban leen /

Nem

lgen /
Nem

leen /
Nem

A tdrsasdg bevezet6 programjdban az rljonnan vdlasztott nem-operativ lgen /
testtileti tagok megismerhett6k a tdrsasdg fe16pit6s6t, mfikod6s6t, Nem
illetve a testrileti tagk6nt jelentkez6 feladataikat.

A tdrsasdg t5j6koztat5st tett kozz6 arr6l, hogy az elnciki 6s lgen /
vez6rigazgat6i tiszts6g kombinSl6sa eset6n milyen eszkciz6kkel Nem
biztositja azt, hogy azigazgat6sag / igazgat6tan6cs objektivan 6rt6keli
a menedzsment tev6kenys6g6t.

A tdrsas6g fehigyel6 bizottsdgdnak nincs olyan tagja, aki a jelol6s6t teen /
megelSz6 hdrom 6vben a tdrsasdg igazgat6sdgdban, illetve Nem
menedzsmentj6ben tiszts6get tolt6tt fel.

Az elnciki 6s vez6rigazgat6i hatdskcircik megosztdsdt a tdrsasdg
alapdokumentumaiban rogzitett6k.

Az igazgat6sdg / igazgatotandcs, a feli.igyel6 bizottsdg 6s a
menedzsment javadalmazdsi rendszer6nek kialakitiisa a tdrsasdg, 6s
ezen kereszttil a r6szv6nyesek strat6giai 6rdekeit szolgdlja.

A tdrsasdg fehigyel6 bizottsdgi tagok eset6ben fix osszegfi tgen /
javadalmazdst alkalmaz, s nem alkalmaz r6szv6nydrfolyamhoz kdtott Nem
javadalmazSsi elemet.

Az tgazgat6sae / igazgat6tandcs a kockdzatkezer6si arapelveket 6s lfr:r.l
alapvet6 szabSlyokat a menedzsment azon tagjaival egyrittmfikcidve Nem
dolgozta ki, akik a kock6zatkezel6si folyamatok megtervez6s66rt,
m fi kcidtet6s66rt, ellen6rz6s66rt, valam int a tdrsasdg napi m fi kcid6s6be
tcirt6n6 be6pit6s66rt felelSsek.

J A bels6 kontrollok rendszer6nek 6rt6ker6s6n6l az igazgat6sdg / lffiJ
2.8.L0 igazgat6tandcs figyelembe vette a 2.g.to pontban foglalt Nem

szempontokat.

J A tSrsasdg kcinyvvizsgiil6ja felm6rte 6s 6rt6kelte a tdrsasd g tgen /
2.8.L2 kockdzatkezel6si rendszereit, valamint a menedzsment Nem

kockdzatkezel6si tev6kenys6g6t, s erre vonatkoz6 jelent6s6t
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J

2.9.t

J

2.9.4

j

2.9.5

J

3.7.2

J

3.t.4

J

3.L.5

J

3.2.2

J

3.3.3

J

3.3.4

J

3.3.s

J

3.4.5

J

benyfjtotta az audit bizottsdgnak.

Az igazgat6s1g / igazgat6tandcs, a feltigyel6 bizottsdg 6s a bizotts6gok lgen /
Ugyrendje kit6r a kills6 tandcsad6 szol96ltat6sainak ig6nybev6tele Nem
eset6n kovetend5 elj6rdsra.

Az igazgat6sdg / igazgatotandcs a kozgy(l6si napirendi pontokat leen /
megtdrgyal6 til6seire tan5cskozSsi joggal meghivhatja a t5rsas5g Nem
konyvvizs96l6jdt.

Az audit bizotts5g, jelol6bizottsdg, javadalmazdsi bizottsdg (illetve a leen /
tdrsasdgn6l mfikcid6 egy6b bizottsdgok) elncike rendszeresen Nem
tdj6koztatja az igazgat6s6got / igazgat6tan6csot a vonatkoz6
bizotts5gok egyes til6sei16l, 6s a bizotts6gok legaliibb egy jelent6st
k6szitettek az r,igyvezet5 testiiletnek, illetve a fehigyel6 bizottsdgnak
az adott Uzleti 6vben.

A tdrsasdg bizottsdgai olyan tagokb6l Sllnak fel, akik megfelelS leen /
k6pess6ggel,szak6rtelemmel6stapasztalattal rendelkeznekfeladataik Nem
elldtds6hoz.

A tdrsas6gnSl mfikod6 bizotts6gok rigyrendje tartalmazza a 3.1.5 lgen /
pontba foglaltakat. Nem

Az audit bizottsdg tagjai teljes k<irfi t6j6koztat6st kaptak a t6rsasdg ls,en /
szdmviteli, p6nzrigyi 6s mfikod6si sajdtoss5gair6l. Nem

A jelol6bizottsdg legaliibb egy 6rt6kel6st k6szitett az igazgat6sdg / leen /
igazgat6tan6cs elnoke szdmdra az igazgat6sdg / igazgatotandcs Nem
m(kod6s6r6l, illetve az igazgat6slg / igazgat6tan6cs egyes tagjainak
munk6jd16l, megfelel6s6r6l az adott tizleti 6vben.

A tdrsas6g bels6 ellen6rz6se egytittm(koddtt a konyvvizsgSl6val a

k6nyvvizsg6 lat ered m6nyes v6greh ajt6sa 6rdek6ben.

A jelol6bizottsdg tagjai n ak tobbs6ge fiJggetlen.

A jelol6bizottsSg tigyrendje kit6r a 3.3.5 pontban foglaltakra.

leen /
Nem

lgen /
Nem

lgen /
Nem

A javadalmaz6si bizottsdg gondoskodott a javadalmaz5si nyilatkozat lgen /
elk6szit6s6r6l. Nem

A javadalmaz6si bizottsdg kizdr6lagosan az igazgat6sdg / lgen /
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3.4.6 igazgat6tan6cs nem-operativ tagjaib6l 6ll. Nem

J A t6rsasdg nyilvdnoss6gra hozatali irdnyelvei legaliibb az 4.L.4 pontban lgen /
4.1.4 foglaltakra kiterjednek. Nem

Az igazgat6sdg I igazgat6tandcs a nyilvdnossdgi folyamatok tgen /
hat6konysdgdra vonatkoz6 vizsgSlatdnak eredm6ny6r6l az 6ves Nem
jelent6sben tdj6koztatta a r6szv6nyeseket.

J A tdrsasdg p6nztigyi kimutatdsait az IFRS elveknek megfelel6en k6sziti teen /
4.L.7 el. Nem

J A tdrsasdg angol nyelven is elk6sziti 6s nyilv6nossdgra hozza lgen /
4.L.76 t6j6koztatiisait. Nem



Alulirott Szab6 Toltdn Sdndor, mint a Plotinus Holding Nyrt. lgazgat6tandcsdnak alelndke nyilatkozom

a116l, hogy Tdrsasdgunk 6ves jelent6s6t konywizsgd16 vizsg6lta, az adatok auditdltak.

Az itt prezentdlt adatok a szdmviteli el6irdsoknak megfelel6en, legjobb tuddsunk szerint k6szliltek,

val6s 6s megbizhat6 k6pet,adva a kibocsdt6 eszkozei16l, k6telezetts6geir6l, p6nztigyi helyzet6r6l,

valamint nyeres6g6r6l 6s vesztes6g6r6l, tovdbbd az 0zleti jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocsiit6

helyzet6r6l, teliOAeserOt 6s teljesitm6ny6r6l,.,ismertetve a f6bb kockdzatokat 6s bizonytalansdgi

t6nyez6ket.

Fels6tdrkdny, 2Ot7 . iiprilis 19.

Szab6 7olt6n 56ndor
n)
t-t 0 rl \lLrg liclpi tr\ y\ qi



Statisztikai sz6mjel: I 4355499-6420'11 4-1Q

C6gjegyz6k sz6m: 10 10 020286

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Mfi k6d6 R6szv6nytSrsas6g

"A" M6rleg

111
Eszkdziik(aktiv6k)

adatok E

Sorszim At6tel megnevez6se El6z6 6v
E16z6 6v(ek)

m6dosit5sai
T5rgy6v

2 b c d e

1. A. Befektetett eszkiiziik (2'+10.+18 sor) 1 053 571 0 't 200 89t

2. l. IMMATERIALIS JAVAK (3.-9. sorok) c

? 1. Alapit6s-6tszervez6s aktiv6lt ert6ke n

4 2. Kis6rleti fejleszt6s aktiv6lt ert6ke 0

3, Vagyoni 6rt6kti jogok

o 4. Szellemi term6kek U

7 5. Uzletivagy c6g6rt6k 0

I 6. lmmateri6lis javakra adott el6legek 0 0

9 f . lmmateri6lis javak 6rt6khelyesbit6se

10 ll. TARGYI ESZKoZoK (1 1.-17. sorok) 240928 236 17(

11
L IngatlanoK es a Kapcsolooo vagyonl
6rt6kii innnk

24092t n 236 08[

12 2. Mfiszaki berendez6sek, g6pek, j6rmUvek

1?
3-gp b be re nd e z6se k, f el sze rel 6 se k,

i6rmUvek
0 8t

14 4. Teny6szdllatok

4q 5. Beruhirzitsok, fel0jit5sok

to 6. Beruhirzisokra adott elolegek 0 tl

17 f . T6rgyi eszkijztjk ert6khelyesbitese 0 0

18
;II.BEFEKTETETT PENZUGY I ESZKUIUK

'19 -28. sorok)
812 649 96472t

19
1. Tartos reszesedes kaPcsolt

'rillalkozAsban
347 651 0 311 551

20
2. Tart6san adott kolcstin kapcsolt

v6llalkoz6sban
n c

21 13. Tart6s jelentds tulajdoni r6szesed6s 0 22978(

14. Tart6san adott k0lcson jelentos tula1donlzz' lr6szesed6siviszonvban 6116vdllalkozirsban
n

23. 15. Egyeb tart6s r6szesed6s 464 99t 0 340 047

16. tart6san adott kdlcsdn egY6b
z'+' 

lr6szesed6si viszonyban 6116v6llalkoz6sban
0 0

25. 17. Egy6b tart6san adott kolcson c 0 83241

26
3. Tart6s hitelviszonyt megtestesit6

Srt6kpapir

n

- le. Befektetett p6nztigyi eszktizi:kzt' 
lert6khelvesbit6se

0

| 10. Befektetett penziigyi eszkozoKzo' lart6kel6sikiiliinbozete
0 \..<) (

Budapest, 2017. m6rcius 29.

a virl lalkozirs vezet6je

(k6pvisel6je)



PLOTINUS HOLDTNG Nyitvinosan Mfk6d6 R6szv6nyt6rsasdg

"A" M6rleg

1t2
Eszkriztik(aktiv6k)

a v6llalkoz6s vezetrije

Sarcrin At6tef megnevez6se Eldzl6v

adatok E Ft-ban

E16z6 6v(ek)
m6dositdsai Tiirgy6v

a

29
c 0 A

0 4 300 05r2n

0 0
31

32
2. Befejezetle

term6kek 0 0

33 rrovenqeK-, ntzo- es egyeb 5llatok 0 0
34 4. K6szterm6kek

i. Aruk

n

;
0 c

35

JO
^esztereKre 

aoon elolegek n 0 02-7

^vvtr 
| ELEUEK (38..45.sorok) 237 ?6t 0 896 59t

?n qr u.4qilttdJuul gs

M2646 U

39 ;zemben 53 398 U 140 369

40.

J, r\vvErstulctl Jetentos [,llajF
eszesed6si viszonyban l6v6 v6llalkoz6ssal 0iM 0 70878'

41
riszonvban l6v6 v6llalkozdssal szemben 0

42
U

43 Egy6b ktivetelesek --- *, - c 47 44!
44 Krivetel6sek 6rt6ke16si kiikinbcizete

n

45 YJrrvrvr\ yv4[tY

til6nbrizete 0 0

46 EK I E^pApil{On (47.-52, sorok) 1 46t 4qf, 0 2966229
47 ns)zeueues Kapcsott vallalkozasban n c 216 00C
48 rurajoont reszesedes n 0
49 gyEU teszeseQes

0
AA od1dr reszvenyeK, sa1at uzletreszek 346 )Ac 0 790 71a
51

e, , v,yqrqrr usru rrlervtszony[ megtestesit6Srtekpapirok - 1117901

-

0 1 959 514
52 trfieKpaptroK eneKetesi ktildnbrjzete 

0 0
53 TEN4.EDZ^UZUK (54..55.s0r0k) 2 000 20/, 0 437 231
54 1. Pbnztir, csekkek

1 0
55 . EanKoeteteK 

2OOO203 437 231
56 59.sorokl 11 010 0 10 548
57 psvrtureK aKUV t000elt elhatarolasa 10 R 7 n 10 341
58 :lhat6rol6sa 183 0 207
59 rarorqtlasoK n

60 eszxOzOxo..."@ vtu0 5 511 504

Budapest, 20.17. m6rcius 29. e rg

(k6pvisel6je)



PLOTI N US HOLDI NG Nyi lvinosan Mfi kitd6 R6szv6nyt6rsas6g

"A" M6rleg

1t3
Forr6sok (passziv6k)

adatok E Ft-ban

vezet6je

(kepvisel6je)

SorszSm At6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 6v(ek)

m6dositiisai
Tirgy6v

a 0 e

61
u. uajat ro[e
t62.+64.+65.+66.+67+68+71.)

3 807 99( 4 533 90t

62 I. JEGYZETT T6KE 213 906 238 90(

bJ
trpD0l: vrsszavasarorl Iurajo0nr reszeseoes

n6v6rt6ken
19 676 38 67i

o.+
II. JEGYZT I I UE MIU tsE NEM FIZE IE I I

t\Jntr t-,
0

oc III. T6KETARTALEK 1 763 369 2 288 369

oo IV. EREDMENYTARTALEK 480 945 839 309

o/ V. LEKOTOTT TARTALEK 346 289 79071!

68 /I. ERTEKELESI TARTALEK

ov 1. Ert6khelyesbit6s 6rt6kel6si tartal6ka 0

70 2. Val6s ert6kel6s 6rt6kel6si tartal6ka 0

71 VII. ADOZOTT EREDMENY 1 003 487 0 376 60!

72 E. G6ltartal6kok (73-75) 0 0

77 1. C6ltartalek a v6rhat6 kotelezetts6gekre 0 0

74 2. C6ltartal6k a jov6beni kolts6gekre n

75 3. Egy6b c6ltartal6k 0

/o F. Kdtelezetts6gek (77.+ 82.+ 92. sod 947 358 964 571

77
I. HAII(ASOKULI KUITLEZEI IUESEK

[78.-81. sorok) 0

78
1. H6trasorolt kritelezetts6gek kapcsolt

v6llalkoz6ssal szemben
0 0

7A

80.

1. Halrasor0rI KoIereze(segeK Jerenros

:ulaidoni viszonvban l6vo v6llalkozdssal
n

l. H6trasorolt kritelezefts6gek egy6b
'6szesed6si viszonvban l6v6 v6llalkoz6ssal

0

81
f . H6trasorolt kotelezetts6gek egyeb

razd6lkod6val szemben v."
Budapest, 2017. mircius 29

'N(=



PLOTINUS HOLDTNG Nyitv6nosan M0k6d6 R6szv6nyt6rsas6g

"A" M6rleg

1t4
Forr6sok (passziv6k)

adatok E Ft-ban

vezetrlje

Sorszim At6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 ev(ek)

m6dositilsai Tiirgy6v

a c d e

82
I. NUDD4,U LEJAI{ATU
(oTELEZETTSEcEK (83..9i. sorok) 873 360 882 66i

83 1. Hosszri lej6ratra kapott krilcsrinrik
U 0

84 2. Atu6ltoztathat6 6s 6tu6ttoz6 kritu6nyek

85 3. Tartoz6sok kotvenykibocs6t6sb6l 640 800 0 640 80(
86 4. Beruh6z6si es fejleszt6si hitelek 232560 0 241 862
87 5, Egyeb hossz0 tejAratri hitelek

U 0

88
i. I a rto s krite I ezeft56 g eI-kap--66 11--
{e[alkoZdsselszsrnben 0

89
/. I artos kotetezetts6gek jelent6s lu@doni-
€szesed6si viszonyban l6v6 0 0

90
J. I anos Kotetezettsegek egy6b
'6szesed6si viszonyban l6v6 villalkozdssal n

91 Egyeb hossz0 lej6rat0 kritelezetts6gek U 0
 ^ lilt. r{ovtD LEJARATU

"'' lxdrelezerrsEcexlss..tol.sorokl 73 998 0 81 913

93 Rrivid lejdrat0 k<ilcsdnrjk 50 17!
94 - Ebb6l: az 6tv6ttoztathat6 k6tv6nyek 0 c
oq 2. Rrjvid lej6rat0 hitelek

0
96 3. Vevrjkt6l kapott etrilegek I n

07 +. nurcteze|'tsegeK aruszallltasb0l es
;zolo6ltat6sb6t (sz6llit6k)

i. V6lt6tartoz6sok

'l oEq U 1 323

98 I
oo 0. rrovro teJararu Kotetezetbegek kapcsolt

y6llalkozSssal szemben U 80 06:

100
/. Rrivid lej6rat0 kritete-xsegekJGiO-
:ulajdoni viszonyban l6v6 v6llalkoz6sokkal

n
0 0

r01
6, K0vt0 E1aratu kotelezetts6gek egy&-
16szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkozissal c 0

102 ). Egy6b rdvid lej6ratri k6telezetts6gek 71 993 U 352
103 1 0. Kcitelezettsegek 6rt6kel6si k(jkjnbrizete 0 0 c

104.
11. Sz6rmaz6kos iigyletek negativ
5rt6kelesi kii liinbrizete 0 0 n

105.
i,j. Passziv id6beli elhat6rolasoill O6. l oe-l
;orok) 10 991 c 13 021

106 1. Bevetelek passziv id6beli elhat6rol6sa 0

107
2. K0lts6gek, r6forditdsqk passZvlOOOeii

:lhat6rol6sa 10 991 0 13021
108 l. Halasaoft bev6telek

0 0 c

109
-orrasok osszesen (61.+72,+76.+10S.
lor) 4 766 345 ? 5 511 504

Budapest, 2Q17. mircius 29 /"lffI --k
(kepvisekije)



Statisztikai sz6mjet : 1 4355499-6 420-1 1,
G6gjegyz6k sz6m: 10 10 0202A6

PLOTINUS HOLDTNG Nyitvdnosan M0k6d6 R6szv6nyt6rsasig

.Eredm6nykimutat6s
(Osszk<itts6g e ljii rissa l)

2t1

adatok E Ft-
Sorsz

5m
A t6tel megnevez6se El6z6 6v

ban
Et026

6v(ek)

m6do
T6rgy6v

a

1 11, Belfoldi 6rtekesit6s nett6 6rbeveteG

c d e

3 074 0 5 50(
2 ur. EXp0nertekesites nett6 6rbev6tele 0

J l', ANDtrVtr I ELE
f 01+921 3 074 0 5 506

4

vv, vqJqr rililtYteSu KeszlglgK
illom6nw6ltoz6sa 0 0

5
v,vqil | rqru EJzt\uzull aKllvalt

ert6ke 0 U

o

II. AKTIVALT SAJAT TELJESITMEI.IYEK
EnrExe (03+s4; c

I u. trrryEtr EtsVETELEK
1 0 5(

8 tr000t : vtsszairt 6rt6kvesztes
0

0 uc. Anyagt(0tts69 Rr.
0 113

10 06. lgdnybe vett szolgdltatdsok 6rt6ke 27 572 n 17 57C
11 J/. tsgyeb szolgdltat6sok ert6ke 6 807 0 5 05(
12 u6. Eta00[ aruk beszerz6si 6rt6ke tl

13
0e. Etadott ltrizvetn-iifszoi-jEiiiiZsol-
ert6ke BC 0 1 972

14

I v. Arr I ArrrrElltrtru KAFURDITASOK

[85+06+07+08+09) 34 511 0 24705
15 tu. UerKoltseg

480 1 92(
16 I r, uzemetytJeilegu egyeb kifizet6sek 65 c c
17 rz, ueryarutOkok

154 U 54i

18
'I gCLTUELII JtrLLtrgU
UPOnOifAs oK t 1 o+ t,t +,r tt 699 0 2 46i

19 VI. trKI EKUI'9KKENESI LEIRAS 1 061 c 4862
20 VII. EGYEB MTONO1TASOX

88 56i 0 35 99t
21 trooot: eneKvesztes

0

22

F. v4Ervil lu4.Ltr | t,| | EVEKENYSEG
EREpMENyE (l+fl+ilt.tv-V.Vl.Vil) -121758 0 -62 47t

Budapest, 2017. m6rcius 29.

(kepviseklje)



PLorlNUs HOLDTNG Nyirvinosan Mfi k6d6 R6szv6nyt6rsas6g

..Eredm6nykimutat6s
(Osszktilts6g etj6r6ssal)

2t2

adatok E Ft-ban

Sorsz

6m
At6tel megnevez6se El6zO6v

Et0z0

6v(ek)

m6do
T6rgy6v

a b c 0 A

23 13. Kapott (jdr6) osztat6k 6s r6szesed6s 39 453 n 15 70(
24 Ebb6l: kapcsolt v6llalkozdst6l kapott 24 036

25
14. R6szesed6sekb6l sz6rmaz6
bev6telek, 6rfolyamnyeres6oek 0 0

26 !bb6l: kapcsolt v6llatkoz6st6t kapott L

27
1 5. Bef e ktetett p6 n zrl g yi e szl<ozo--kb6i--
[6rtekpapirokb6l, krilcsdnrikb<il) sz6rmaz6 0

28 Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6st6l kapott 0 L

29
tb. EgyeD Kapott Uaro) kamatokEs
<amatielleqU bevetelek 51 291 c 31 658

<tl Ebb6l: kapcsolt v6llatkoz6st6l kapott 5 14i t 5 18i
31 17. Penztigyi mUveletek egyeb bevetelei 1 557 94€ lt 456 58(

32 Ebbril: 6rtekelesi kril<inbozet c

?? VIII. PENZUGYI MUVELETEK

BEVETELET (13+14+1s+16+17) 1 648 693 0 503 93t

34

1 u. Reszesedesekb6l sz6rmaz6
'6ford it6sok, drfolyamvesztes6oek 0

35 Ebbcil: kapcsolt v6llalkoz6snak adott 0
r v. EereKtetett penzrjgyi eszkrizokbrjl

lertekpapirokb6l, kolcsonokb6l) szhrmaz6 0 c c

Ebbcil: kapcsolt vdllalkozdsnak adott c

?a
20, Fizetend6 (fizetetQ karnatok es
kamatjelleoU r6forditdsok 7 63€ 0 20 43t
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U
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44

tr. I'trNZUgYI MUVELETEK
EREDMENYE (VIII.IX) 1 203721 0 4$77A

45
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Budapest, 2017. mdrcius 29.

(kepviselrlje)
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I. Attalfnos informr[ci6k

A t6rsasSg jogel6dj6t 2006.08.07-En jegyezte be a Cdgbfr6sdg Plotinus Vagyonkezel6 Kft.

ndven. A Plotinus Zrt. fitalakul6ssal, t6rsas6gi forma v6lt6ssal jtitt ldtre 2008. jflius 3-6n. A

t6rsasSg 2010.11.10-6n nyilv6nosan mtik<id6 reszvdnythrsas6ggS alakult. 201I. febru6r 15-6n a

P lotinus tdr zsr 6szv lnyeket bevezett6k a B udapesti Ertdkt6zsddre.

1.) A Tdrsas6g fdbb (5 o/o-ot meghalad6) rdszv6nyesei

N6v

2016. december 31.

db Rdszesed6s %

ZalaPeter es

csal6dja*
ll7 4rs db 12,64Yo

Keletfa Kft. 60 000 db 6,46yo

*Zala P6ter, Zala Jeno, Zalilnd Schvarcz Marianna kdzeli hozzdtartoz6k, valamint tulajdonukban

6ll a For-Profit Kft, (mely mag6n- 6s jogi szem6lyek mindegyike rendelkezik Plotinus

r6szv6nyekkel), fgy a Tpt. 65/4. $ (1) szerint befoly6sukat dsszesftett m6don kell sz6mitani.

Tulajdonukban Il7 4I5 darab torzsr6szv6ny van, amelyek 12,64 %-os tulajdoni arhnyt

biaosftanak.

2.) A Tarsas6g lgazgat6tan6csdnak tagjai

Zsiday Viktor - azlgazgat6tanfcs eln<jke

Szab6 Zoltfin - az lgazgat6tan6cs alelndke

Csongr6di Ren6ta

Zfinkai Katalin

Tari Guszt6v

Az 6ves besz6mol6t 6n6ll6an az alilbbi kdt szemdly irhatja al6:

2
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. Zsiday Viktor; 5435 Martfii, Munk6csy tft I24.

o Szab6 Zolt6n;3324Felsotdrkiny, Ttilgy utca l.

3.) A T6rsas6g f6 tev6kenysdge

6420'08 Vagyonkezel6s

4.) T6rsasSgokban birt r6szesed6se

Tfrsasig neve
R6szesed6s beszerz6si

6rt6ke (e Ft)

David Gerincklinika Zrt.

(szdkhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tdr 8.)
96,14 yo 50 tzr

Plotinus Ingatlan Kft. VA (szlkhelye:3324

Fels6t6rk6ny, Tcilgy u. l.)*
100% 216 000

Plotinus Aut6 Kft. (sz6khelye: 3324

Fels6t6rk6ny, Tdlgy u. 1.)
t00% 50 000

Gtinczy 2Kft. (szdkhelye: 1093 Budapest,

Gonczy P5l utca 2.2.em.)
100% 30 000

Plotinus Property Kft. (szdkh elye: 3324

Fels6trlrk6ny, Tolgy utca 1.)
r00% 180 000

Gdnczy Hostel Management Kft. (sz6khelye:

1093 Budapest, G<inczy P6l utca 2.2.em.)
5r% I 530

V188 IrodahdzKft (szdkhelye: l0l1 Budapest,

Ponty utca 6.)
32% 229 789
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A T6rsas6g a Plotinus Property Korl6tolt Feleloss6gri T6rsasdgot, mint fj le6nyc6gdt alapitotta

meg, amelyet azEgti C6gbir6sSg 2016.05.09. nappal jegyezte be. A Kft. felett a Holding 100%-

os tulajdoni rdszesed6ssel bfr. A V188 hodahhz Kft -ben 2016.11.30-6n szerzett 32yo-os

tulaj donr6s zt a T 6r sasdg.

*Plotinus Ingatlan Kft VA a vdgelsz6mol6sSt 2017.0I.18-dn befejezte, c6gbir6s6gi

nyi lv6ntart6sb 6 I tcirt6n6 tcirl 6se fo lyamatban van.

T6rsas6gunk IFRS szerinti konszolid6lt besz6mol6j6t is elkdsziti, amelybe le6nyv6llalatk6nt az

al6bbi t6rsas6gok keri.ilnek bevon6sra:

- DavidGerincklinikaZrt.

- Apor Gy6gytorna Egdszsdgi.igyi Kft.: az Apor Gy6gytorna Egdszsdgiigyi Kft. a David

Gerinckl in ika Zrt. | 00% tu laj donri I e6nyv6l I al ata

- Plotinus Ingatlan Kft. VA

- Plotinus Aut6 Kft.

- Gcinczy 2Kft.

- Plotinus Property Kft.

- Gonczy Hostel Management Kft.

A Vl88 bodahilz Kft jelent6s tulajdoni rdszeseddsii v6llalatkdnt keri.il konszolid6l6sra.

A konszolid6lt 6ves besz6mol6 k6szft6si feladatait a Rean Hungary Kft (szdkhely:3534 Miskolc
Kand6 K6lm6n u. 8. 312) l6tta el. A Rean Hungary Kft r6szdr6l a konszolid6lt besz6mol6

k6szft6s6rt felel6s szemdly: Rdti Hajnalka (reg. sz6m: MKI82270, szakteriilet: IFRS

v Sllalkozhsi, igazolv 6ny sz6m: 0 I 06 6 5 )

A konszolid6lt besz6mol6 a BET honlapj6n, az MNB 6ltal iizemeltetett kozzetetelirendszeren 6s

a Plotinus Holding Nyrt.- www.plotinus.hu - 6s a BET- www.bet.hu - honlapj6n is

megtekinthet6.
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II. A tf rsasf g szf mviteli politikfjf nak legfontosabb

alapelvei

1.) Besz6mol6

A gazdas|gi esemdnyeket a kett6s kdnywitel rendszer6ben rdgzitji.ik. A 2000. 6vi C. sz6mviteli

tdrv6ny 9. $ (2) bekezd6se alapjfun 6ves besz6mol6t k6szittink. Az 6ves besziimol6 mdrleg6t "A"
v|ltozatban k6szftjiik el, az eredmdnykimutat6st dsszkciltsdg elj6r6ssal 6llitjuk cissze.

A v6lasztott eredm6ny-kimutat6shozigazodvaa f6ktinyvben csak 5-ds sz6mlaosztdlyi kdnyvel6st

alkalmazunk a kolts6gek gyiijt6sdre.

A besz6mol6 fordul6napja tilrgydv december 3l-e, az izleti 6v a naptilri dwel egyez6. A

mdrlegkdszitds napja tdrgyevet kcivet6 6v januiir 3l-e.

A besz6mol6 a f6kdnyvi kivonat 6s az ahhoz kapcsol6d6 analitikus nyilvfntart6sok alapjan

k6szi.ilt el.

Jelent6s ilsszegii hiba 6rtelmez6se

Ha a hiba felt6r5s6nak dvdben, a kiil<inboz6 ellen6rz6sek sor6n, egy adott iizleti 6vet 6rint6en

(dvenkdnt kiiltin-kiil<in) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t t6k6t n<ivel6-csdkkent6 -
6rtdk6nek egytittes (el6jeldt6l fiiggetlen) osszege meghaladja az ellen6rzdtt iizleti 6v

mdrlegf6cisszeg6nek 2yo-6t, ill. ha a m6rlegfd<isszeg2Yo- a nem haladja meg M 1 milli6 forintot,

akkor az 1 milli6 forintot.

A T6rsas6gn6l az 6v sor6n jelent6sebb hiba miatt dnellen6rzds nem trirt6nt.

A T6rsasrlgnfll az 6v sor6n tdrtdnt ellen6rz6sek jelent6sebb <isszegti elt6r6seket nem 6llapftottak

meg.
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2.) Ert6kel6s

Altal6nos alapelvek

Az eszkozoket beszerzdsi, illetve el66llit6si k<ilts6gen kell 6rt6kelni, cscikkenge az elsz6rnolt

6rtdkcs<ikken6ssel 6s 6rt6kvesztdssel.

Az eszkdzoket 6s kritelezetts6geket egyedileg kell 6rtdkelni.

A beszerz|si 6r fogalomkordbe azok a r6fordft5sok tartoznak, amelyek az eszkozhriz egyedileg

hozzhrendelhet6k, illetve az eloilllithsi krilts6g 6s a krizvetlen kriltsdgek.

Amortiz6ci6 elsz6mol6sa

A szellemi term6kek 6rt6kcscikkends6t line6ris lefr6ssal 2 ev alatt sz6moljuk el. Az immaterialis

javak k<iztitti vagyoni drt6kli jogokat 3 ev alatt irjuk le. A t6rgyi eszkozrik 6rtdkcsrjkken6s6t a

bekeriildskor megtervezett hasznos dlettartam alatl a brutt6 6rt6kre vetftett line6ris kulcsok

alkalmazhshval szfimoljuk el. Amennyiben a maradv6nydrtdk nem jelentos, rigy null6nak

tekindiik.

A t6rgyi eszkdztik 6s az immateri6lis javak drt6kcsdkkendsdt havonta konyveljiik. Kivdtelt

k6peznek ez alol azok az eszkdztik, melyeket 6v krizben 6tsorolunk forg6eszkri zzd, vagy mds ok

miart vezetiink ki a nyilv6ntart6sb6l. Ebben az esetben a befektetett eszkcjzrik krjziil val6

kivezet6skot az idoardnyos drt6kcscikkendst elsz6moljuk. Az immateri6lis javak kriziil a 100.000

Ft egyedi 6rt6k alatti vagyoni 6rtdkti jogok, szellemi term6kek bekeri.ildsi drtdk6t, valamint a

100.000 Ft egyedi 6rtdk alatti t6rgyi eszkciz6k bekertil6si 6rt6kdt teljes <isszegben hasznillatba

v6telkor sz6moljuk el drt6kcsrjkkendsi leir6sk6nt.
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3.) A M6rlegben az eszkozdk 6s a forr6sok 6rt6kel6se

B efektetett eszkriziik

A befektetett eszkciz<iket 6s forg6eszkrizriket beszerz6si drtdkiiktln kell a m6rlegbe felvenni,

csd,kkentve azt a Szfumviteli Tdrv6ny szerint elsz6molt leir6sokkal. Az eszkozlk beszerzdsi 6ra a

szftmla szerinti vltelir, egydb esetekben a szerzodds szerinti v6tel6r. A bekeriil6si 6rtdk rdszet

kdpezi valamennyi a Sz6mviteli Tcirv6ny 6ltal meghatlrozotlkdzvetlen k6lts6g.

A T6rsas6g az ld,zleti tevdkenysdget tart6san szolg6l6 eszkcizoket a befektetett eszkdzcik k<iz<itt

mutatja ki.

A hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapfrok a forg6eszklzokkcizdtt keri.ilnek bemutat6sra akkor is,

ha az drt6kpapir eredeti futamideje, vagy a lejfiratig h6tral6vo ido az egy dvet meghaladja. A

Tilrsas6g a befektetett penzigyi eszkcizok kozritt kimutatott r6szesed6seket 6vente min6sfti.

Kdszletek

A tev6kenys6g jelleg6b6l ad6d6an k6szletekkel nem rendelkeziink.

Kovetel6sek

A kovetel6sek a mdrlegben bekeriil6si 6rt6ken vannak nyilv6ntartva.

Belfdldi vevdkbvetel1st a kiszdmllzott lAnA-t hrtalmaz6). a m6sik szeruodo fel 6ltal elismert

tisszegben kell nyilv6nhrtilsbavenni, s mindaddi g ezen az 6rt6kenkell nyilv6ntartani, amig:

o ki nem egyenlftett6k;

o behajthatatlannh v6l6s eset6n hitelezdsi vesztesdgkdnt az egydb rilfordft6sok krizrjtt

leir6sra nem keriil;

. drtdkvesztds elszdmol6sa nem tdrt6nik.

Kapcsolt, jelentris illetve eg,,db rdszeseddsi viszonyban ldv6 vdllalkozdssal szembeni

kovetelLskint mutat ki a T6rsas6g minden kcivetel6st annak tfpus6t6l ftiggetlentil, ahol a T6rsas6g

az ad6ssal rdszeseddsi viszonyban van.
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Ert6kpapirok

Az 5ttdkpapirok a forg6eszk<iz<ik ktizritt szerepelnek bekeriildsi 6rtdken. A kereskeddsi c6llal

v6s6rolt 6rt6kpapfr kdszletnyilvintartilsa FIFO (First In First Out) drtdkel6si elven tortdnik.

P6nzeszkdz<ik

A pdnzeszkozdk kdzijl a mdrleg fordul6napj 6n a penztSrakban l6v6 k6szp6nz 6sszeg6t a

pdnztSrkcinywel e gy ezoen kel I a mdrle gbe felvenn i.

A bankbet6tek 6rt6k6t a mdrleg fordul6napj6n a bankkivonattal egyezo 6rtdkben kell a mdrlegbe

be6llitani.

A p5nzeszktizdk leltfirozilsflt minden 6vben december 3l-6vel - a leltfir elkdszitdse el6tt -

egyeztet6ssel kcitelez6 elvd gezni.

A banksz6ml6k kdztitti, valamint a bank 6s a pdnztdr krizritti htvezetdsi sz6ml6lcra kiz6r6lag
bank- es penztfirbizonylatok alapjSn szabad krinyvelni, ds egyenlegiiket a k6nywit eli z1rlat

id6pontj6ban t6telesen ellen6rizni kell. Az igy vezetett szfumlSk egyenlegeit a m6rlegbe k<inyv

szerinti 6rt6ken kell beSllitani.

A T6rsas6g analitikus nyilvfntart6s keret6ben biztositja, hogy az iigyfeleket megillet6

pdnzci ssze g naprak6szen me 96ll ap ithat6 le gyen :

o t6zsdeforgalmi sz6ml6n l6v6

o banknSl vezetett let6ti sz5ml6n l6v6

o penzthrban l6v6

o elsz6mol6si bet6tsziml6nl6v6 pdnzrisszeg rdszletezdsben.

Aktiv id6beli elhat6rol6sok
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A T6rsasrig aktfv id6beli elhat6rol6sk6nt kdnyvszerinti 6rt6ken mutatja ki:

. a mdrleg fordul6napj a elott felmeriilt olyan kiad6sokat, r6fordit6sokat, amelyek

kdlts6gk6nt csak a mdrleg fordul6napj6t kcivet6 id6szakra sz6molhat6k el, de m6r

felmeriiltek;

. M olyan bev6teleket, amelyek csak a m6rleg fordul6napj a ut6n esed6kesek, de a

mdrleggel lezfirt id6szakra sz6moland6k el;

o ahalasztott r6fordit6sokat.

Saj6t t6ke

Saj6t t6ke a m6rlegben kdnyv szerinti 6rtdken szerepel, egyezoen a c6gbir6s6gi nyilv6ntart6ssal.

Kotelezetts6gek

Kdtelezetts6gek azok a szSllfthsi, v6llalkoz6si, szolg6ltat6si 6s egy6b szerz6d6sb6l eredo

p6nzform6ban teljesitend6 elismert fizet6sek, amelyek a szfilit6, a v6llalkoz6, a szolg6ltat6, a

hitelez6 a kdlcsonz6 6ltal m6r teljesitett, a T6rsas6g 6ltal elfogadott, elismert sz|llitdshoz,

szol g6ltat6shoz, pdnznyrijtSshoz kapcsol6dnak.

A kdtelezettsdgek a m6rlegben kdnyv szerinti 6rt6ken szerepelnek.

Passziv id6beli elhatrirol6sok

Passziv id6beli elhat6rol6sk6nt a m6rlegben a m6rleg fordul6napja 6s a m6rlegkdszitds kdz<itti

id6szakban a lezfirt evhez kapcsol6d6 kdltsdg, r6fordftSs; bev6tel szerepel, ktinyv szerinti

6rtdken, illetve t6nyleges bekeri.il6si 6rt6ken.

Deviz6s tdtelek 6rtdkel6se

A deviz6s t6teleket a tdnylegesen fizetett drtdken, illetve MNB devizarirfolyamon vessziik

nyilv6ntart6sba. Az 6rt6kpapirokn6l 6s egydbk6nt is a FIFO elvet alkalmazzuk.
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Ert6khelyesbitds, 6rtdkel6si tartaldk, val6s drtdken trjrt6n6 6rt6kel6s

Nem 6liink az ertel<helyesbitds lehet6sdgdvel sem a vagyoni drtdkti jogokn6l, sem a szellemi

term6kekndl. Nem alkalmazzuk az drtdkhelyesbftdst atdrgyi eszkrizcikn6l sem. Nem alkalm azzuk

a val6s drtdken trirt6n<i 6rt6kel6s szabSlyait aplnzigyi instrumentumokn6l.

3.) dsszehasonlithat6sSg

Ahhoz, hogy a m6rlegben 6s az eredmdnykimutat6sban a 2016.6vi adatok rjsszehasonlithat6ak

legyenek az el6z6 6v adataival, a 2000. 6vi C. trirv6ny (Sz6mviteli torv6ny) Atmeneti

rendelkez6seinek megfelel6en 6tsorol6sra keriiltek a2015.6vi adatok. T<ibbek k<jzritt: fizetendo

osztal6k ds a rendkivtili tdtelek.

A kor6bbi lezhrt 6vekhez kapcsol6d6an athrgydvben ellen6rzds, rinellen6rz6s hib6t nem t6rt fel,
a mdrleg 6s eredm6nykimutat6s kor6bbi id6szakra vonatkoz6 korrekci6t nemtartalmaz.

A Tfrsas6gn6l nem volt kutat6s, kis6rleti fejlesztds.

A T6rsas6gn6l veszdlyes hullad6k nem keletkezett.

10
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III. Specifikus kieg6szft6sek

A mdrleghez kapcsol6d6 kieg6szft6sek

l.) T6rgyi eszkdzok

A T6rsas6g 6ltal2015. dvben megv6s6rolt Budapest Gonczy P6l utca 2.2. emeleti ingatlan kertil

kimutat6sra azlngatlanok krjzott. Az ingatlan hasznosit6s6t a Gonczy Hostel Management Kft

v 6gzi izemeltetdsi szerzod6s alap16n.

Adatok e

N0vekedds Zino erI6k

Ingatlanok 6s a kapcsol6d6 vagyoni 6rt6ktijogok 24r 988 0 0 0 24t 988

Mriszaki berendez6sek, g6pek, j6rmiivek 0 0 0 0 0

Egydb berendez6sek, felszerel6sek, j6rmiivek 0 105 0 0 105

Teny6sz6llatok 0 0 0 0 0

Beruh6z6sok, fehijit6sok 0 0 0 0 0

Beruh6z6sokra adott el6l eeek 0 0 0 0 0

T6rgyi eszkdzdk 6rt6khelyesbitdse 0 0 0 0 0

Kis6rt6kti t6rgyi eszkcizdk 0 0 0 0 0

TARGYI ESZKOZOK 241 988 105 0 0 242 093

Adatok eFt-ban

T6rgyi eszkiizdk
6rt6kcsiikken6s6nek

v6ltozisai 6s nett6 6rt6ke

Ert6kcsiikken6s

Nett6
drt6k

Ncivekedds
Cscik-
ken6s

Atro.o-
l6s

Ingatlanok 6s a kapcsol6d6
vaqvoni 6ft6kri iosok

I 061 4 840 0 0 0 0 5 901 236 087

Mtiszaki berendez6sek, g6pek,
i6rmiivek

0 0 0 0 0 0 0 0

Egydb berendez6sek,
felszerel6sek. i 6rmiivek

0 z3 0 0 0 0 ZJ 82

Teny6szdllatok 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruh6z6sok, fehijit6sok 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruh6z6soka adott elolesek 0 0 0 0 0 0 0 0

T6rgyi eszkcizcik

6rt6khelvesbitdse
0 0 0 0 0 0 0 0

Kis6rt6kti t6rgyi eszkdzok 0 0 0 0 0 0 0 0

TARGYI ESZKOZOK I 061 4 863 0 0 0 0 5 924 236 169

t1
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2.) BefektetettpdnziJ.gyi eszkdz<lk illlomhnyvilltoz6s|valkapcsolatos adatok

Tart6s r6szesedds kapcsolt v6llalkoz6sban

A T6rsas6g 96,14 %-os tulajdonosa a David Gerincklinika Zrt.-nek (kor6bbi neve: David

Training Center Kft., szdkhelye: 1l24Budapest, Apor Vilmos t6r 8., jegyzettt6kdje: 35.000.000

Ft). Valamint, 100 %-os tulajdonosa a Plotinus Aut6 kft-nek (sz6khelye: 3324 Fels6t6rk6ny,

Tcilgy utca I ., jegyzett t6kdje: 50.000.000 Ft), a Gonczy 2 Kft.-nek (sz6khelye: 1093 Budapest,

Gcinczy P6l utca 2. 2.em. jegyzett tokdje: 30.000.000 Ft), a Plotinus Property Kft.- nek

(sz6khelye: 3324 Fels6thrkhny, Trilgy utca 1. Cegegyzdkszdm: l0 09 035360 Ad6sz6m:

25365636'2-10), illetve 5l %-os tulajdonosa a Gonczy Hostel Management Kft.-nek (szdkhelye:

1093 Budapest, Gdnczy P6l utca 2. 2sm, jegyzett t6kdje: 3.000.000 F0.

Jelent6s tulajdoni rdszeseddsek

Vl88 Irodah|zKft (sz6khelye: 101I Budapest, Ponty utca 6., jegyzettt6kdje 4.000.000 Ft) 32%-
os iizletrdsze 2016.1 1.30-6n keriilt a T6rsas6g tulajdon6ba.
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(Adatoke Ft-ban)

Gonczy 2
Kft.

Jepvzett t6ke 35 000 216 000 s0 000 30 000 3 000 180 000
Eredm6nytartal6k -4 274 6 377 t0 s90 s92 -88 87

Lektitiitt tartal6k tt 784 0 0 533 0 0
Ad6zott eredm6nv 22 890 140 851 5 670 -7 889 -1 198 2 4r5
Sairlt t6ke 65 400 350 474 66260 23 236 1 714 182 502

Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6thrk6ny, Tdlgy utca l.
C 6 gtr e gy zdkszilm : 1 0 | 0 02028 6
Ad6sz6m: | 435 5 499-2-10

LeSnyv6llalatok saj 6t toke elemeinek bemutatiisa

Egydb tart6s 16szeseddsek

Adatok e

GRAPHISOFT PARK 87 145 103 090

ENEFI 95 l15 t9 023

PANNERGY 3l I 520 101 t24

Fondul Proprietatea 295 927 8 939

CIG 400 000 63 970

MASTERPLAST t2 l3 4 991

Elektrika SA 47 000 38 910

Osszesen 340 047

Egydb tart6san adott krilcs<inok

Egydb tart6san adott kolcsrjnok kcizritt keriil kimutat6sra a NHP beruh6z6si hitel
fedezetfeltolt6sre htadott zfirolt 6vaddk l0.041eFt 6rt6kben. Tovfbb6 ezen a soron keriil
kimutatiisra a tulajdoni viszonyban nem 6116 gazdasSgi t6rsas6gok rdsz6re nyrijtott dven trili
kcilcscin, melyb6l reiigazdasitgi befektetdseket eszkcizcllnek. Ezen kcilcsonok 5 6ves futamid6re
in gatlan fedezet 6s k6szfi zet6 kezessdgv6llalSs mellett nyrijtottuk.
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Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels6t6rk6ny, Tdlgy utca l.
C9gegyzdksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: 14355499-2-10

3 . ) F o196 es zkozok illlomhnyv illtozisa

K6szletek

A tevdkenysdg jelleg6b6l ad6d6an kdszletekkel nem rendelkeziink.

Kovetel6sek

A k<ivetel6sek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben

szerint oszlik meg, egyrdszt vev6kciveteldsre

kcilcscin<ikre:

soron ldv6 140 369 eFt-os t6tel az al6bbiak

m6srdszt az alibbiak szerint rrivid lej6ratri

. 116 043 eFt Gdnczv 2Kft.

o 19 338 eFt Plotinus Aut6 Kft.

o 4 988 e DAVID GerincklinikaZrt.

Adatok eFt-ban

Kiivetel6sek 6ruszdllitrisb6l 6s
szolgd,ltatits b6l (vev6k) 2 646 0 -2 646

Kiivetel6sek kapcsolt vdllalkozrissal
szemben 53 398 r40 369 86 971

Kiivetel6sek jelent6s tulajdoni r6szesed6si
viszonyban l6v6 vdllalkozissal szemben 0 708 784 708 784

Egy6b kiivetel6sek 181 320 47 445 -133 875

Osszesen 237 364 896 s98 659 234

TAO kdvetel6s 42 327
Egy6b

Osszesen
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Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels(5thrk6ny, Tcilgy utca l.
Cdgtregy zlkszdm: I 0 I 0020286
Ad6szdm : | 43 5 5 499 -2-l 0A.,,
EneKpaproK

'Adatok

Vdltozris

R6szesed6s kapcsolt v6llalkoz6sban 0 216 000 216 000

S aj rit rdszvdnyek, saj 6t iizletr6szek 346289 790 715 444 426

Forgat6si cdhi hitelviszonyt megtestesft6
6rtdkpapfrok l l1790t | 959 5r4 841 613

Osszesen | 464 t90 2 750 229 1 286 039

A ,,Plotinus Ingatlan Kft VA" a v6gelsz6mol6s6t 2017.01.18-6n befejezte, cdgbir6s6gi

nyi lv6ntart6sb6 I tortdn6 tdrldse folyam atban van.

Saj rlt rdszv6nyek, saj 6t i.izletrdszek

A t6rsas6g tulajdon5ban van 38 677 eFt n6v6rt6kii t<irzsrdszvdny. A saj6t rdszvdny jegyzett

toklhez viszonyftott ar 6ny a | 6,19 yo.

Saj 6t torzsr6szv6nyek ad6s-v6teldre vonatoz6 adatok

Kiinyv szerinti
6rt6k (Ft)

Nyit6 6rt6k 78 702 346 288 800

2016.01.20 -19283 -84 845 200

2016.0r.29 -3 810 -16 764 000

20t6.02.01 -1 -4 400

2016.02.22 -300 -l 320 000

20t6.07.08 -600 -2 640 000

2016.04.21 100 000 550 000 000

Zhr6 6rt[k 154 708 790 7ls 200

A saj6t torzsr6szvdnyekre vonatkoz6 tranzakci6k oka annak a cdlnak a megval6sit6sa, hogy a

PLOTINUS Holding Nyrt. tdrzsr6szvdnyeinek piaci 6rt6ke tikrozze a mcigcittes vagyon 6rteket,

illetve elegend6 r6szv6nnyel rendelkezziink a v6rhat6 kdtvdny cser6khez.
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6tdrk6ny, Tdlgy utca 1.

Cdgtregy zdksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: 1435 5 499-2-10

Forgat6si cdhi hitelviszonlt megtestesitd 6rtdkpapirok

T6rsas6gunk drt6kpapfr kdszlete 2016.12.31 -6n:

S z6r maztatott ti gy I ete k

Az 6v utols6 napj6n a T6rsas6g nem rendelkezett derivativ befektetdsekkel.

Pdnzeszkozdk

4.) Aktiv id6beli elhat6rol6sok

'Adatok
P6nzeszkiizdk T ZOf S*u 2016.6v

Pdnil.dr 0 -l
E I sz6mol 6s i b etdtszfimla 2 000 203 437 231 -r 562972

Osszesen 2 000 204 437 23r -r 562973

Bevdtelek aktiv id6beli elhat6rol6sa

t6

(Adatok eFt-ban)



Dftum

20r6.12.3r MAK 2025 lB kamatelhatrirol6s 5 996

20t6.r2.31
Plotinus Aut6 Kft kcilcsrin

kamatelhat6rol6s
2 442

2016.12.31
G<inczy Hostel Management Kft

kdlcsdn kamatelhat5rol6s
5l

20t6.t2.31 Gonczy 2 Kft kdlcsdn
kamatelhat6rol6s

| 852

Osszesen 10 341

Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels6tirk6ny, Trilgy utca 1.

C 6 gS e gy zfksz6m: | 0 | 0 02028 6
Ad6sz6m: | 43 5 5 499 -2-10

Krilts6gek, rdfordit6sok aktiv idobel i elhat6rol 6sa

5.) A saj6t vagyon szerkezete, villtozSsa

(AdatokeFt-ban)

Sairlt t6ke 2016.6v VSltozds
Jegyzett toke 2r3 906 238 906 25 000
T6ketartaldk | 763 369 2288 369 52s 000
Eredm6nytartal6k 480 94s 839 309 358 364
Lekdtdtt tartal6k 346 289 790 715 444 426
Ad6zott eredmdnv I 003 487* 376 609 -626 878

Osszesen 3 807 996 4 533 908 72s 9r2

A lekdtott tartaldkban szerepl6 790 715 e Ft teljes eg6szdben a visszav6sSrolt saj6t rdszv6ny

miatti lekotott tartal6k, amely az eredm6nytartal6kb6l lett lek<itve.

*Az dsszehasonlithat6sflg biztositdsa 6rdek6ben, korrig6l6sra keriilt 200697 eFt-al, a 2015. 6vre

vonatkoz6 2015-os beszSmol6ban kimutatott,2016. dvben pdnztigyileg is rendezett osztaldkkal a2000.

dvi C. tdrvdny (Szdmviteli torvdny) Stmeneti rendelkez6seinek megfelel6en.

'Adatok e

DAtum

2016.12.3r. Webmiihely
Kft Domain 6ves dija. 5l

2016.t2.3r Microsec Zrt. Al6ir6i tan0sitv6nv diia 32

20t6.12.31 Signal
Bid.osit6 Zrt.

V61lalkoz6i v agy onbinosit6s 124

Osszesen 207
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6thrk6ny, Tdlgy utca 1.

CEgSegy zdksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: 14355499-2-10

Jegyzett t6ke

A T6rsasfg alaptokdjdnek cisszetdtele 2016. december 3l-dn

Adatok

*A T6rsas6g Alapszabillya szerint: "minden 250 Ft ndvdrtdkti szavazatelslbbsdgi jogot (vdt6jogot)
biaosit6 rdszvdnyfajt6batartoz6 rdszvdnye I szavazatrajogosit, azzal amegkotds;I,-hogy fozgydesi
hatdrozat csak a szavazatels6bbsdget biaosit6 rdszvdnyek egyszeru tobbsdg6nek-igentO sziiazata
mellett hozhat6 meg"

Adatok eFt

Nyit6 drtdk | 763 369
Tokeemelds 525 000
2616 6rtek 2288 369

Adat

R6szv6nysorozat

Tdrzs 250 928 684 232 r71
Osztal6kels6bbsdsi 2s0 200 50
Szavazatelsobbs6si 250 26 739 6 685
Alant6ke nasvsdpa 250 95s 623 238 906

A rdszvdnyekhez kapcsol6d6 szavazatijogok sz6ma 20 1 6. december 3 1 -dn

Osszes
szavazati

jog
Ttirzs 928 684 928 684 928 684 r54 708
Osztaldkels6bbs6si 200 0 0 0 0
Szavazatels6bbs6si 26 739 26 739 l+ 26 739 0
Osszesen 955 623 955 423 N/A 955 423 154 708

oke
llredmenytartalek Osszeg

Nyit6 6rtdk 480 94s
20 I 5. dvi ad6zotteredmdny I 003 487
2015. dv ut6n elsz6molt fizetendo osztaldk -200 697
A lekcitcitt tartal6kb6l
sa.i6t rdszvdnyek, saj6t

az er e dmdnytartal 6kba vi s s zavezetett, a vi sszav6s6ro lt
tizletr6szek konyv szerinti drtdkdnek csdkkendse

t05 574

Eredmdnytartal6kb6l lektttdtt tartaldkba
saj6t rdszv6nyek, sa.i 6t izletreszek ut6n

tfivezetett cisszeg, a visszav6s6rolt
-550 000

2tu6 6rtdk 839 309

l8
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6t6rk6ny, Tcilgy utca l.
Cdgegy zdkszrim: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 435 5 499-2-10

6.) Kotelezettsdgek alakul5sa

Hosszri lej 6ratri kotelezetts6 gek

'Adqtok eFt-ban

Hosszri lei6ratf ktitelezetts6ee 2015.6v 2016.6v Vdltoz6s
Tartoz6sok kcitvdnykibo cs6t6sb6 I 640 800 640 800 0

Beruh6z6si 6s feileszt6si hitelek 232 560 24t 862 9 302
Osszesen 873 360 882 662 9 302

A hosszrilej6ratri kcjtelezetts6gek novekeddse a20l5.6vben kottttt beruh6z6si hitelszerz6d6s

m6sodik foly6sit6sa kapcs6n keletkezett.

A T6rsas6g h osszri lejhr atu kdtelezetts6 geihez kapcso l6d6an v6llalt biztositdkot.

Ezen biztositdk 6vaddkot jelent az alitbbi drt6kpapfrok vonatkoz6s6ban:

Db

B6nusz Masvar Allamktitv6nv 27 s00 000 27 500 000
MAK 2O25IB 21 000 210 000 000
Osszesen 237 500 000

A T6rsasdg kezessdgv6llal6kdnt szerepel a DAVID GerincklinikaZrt.6s az Aporvilla'8 Kft. 6ltal

t9

Lekiitiitt tarta16k Osszeg'
Nvit6 drtdk 346289
A lekotott tartal6kb6l az eredmdnytartaldkba visszavezetett, a

visszav6s6rolt sajrit rdszvdnyek, saj6t izletrdszek kdnyv szerinti
6rtdkdnek csokkendse

-105 s74

Eredmdnytartaldkb6l lekdtott tartaldkba tfivezetett risszeg, a

visszav6s6rolt sai6t rdszvdnyek. sai6t iizletr6szek ut6n
5s0 000

Zhr6 6rtdk 715790

Adatok e

Kiitelezetts6eek 2015. 6v 2016.6v V6ltozis
H6trasorolt kcitelezettsd sek 0 0 0

Hosszri lei6ratri k<itelezettsdsek 873 360 882 662 9 302
Rovid lei6ratri kotelezetts6sek 73 998 8l 913 7 9r5

Osszesen 947 358 964 575 t7 217



Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6t6rk6ny, T6lgy utca l.
C 6 ge gy z6kszim: | 0 | 0 02028 6
Ad6sz6m: | 43 5 5 499 -2-10

kdtdtt b6rleti szerz6d6sben, amely alapjfin a DAVID GerincklinikaZrt. bdrbe veszi a Budapest,

XII. ker. 8224. hrsz. alatti ingatlant. A szerz6d6s 6rtelm6ben a DAVID GerincklinikaZrt. nem
fizet6se esetdn az elmarudt fizetdsi kritelezetts6geket a PLOTINUS Holding Nyrt. teljesiti a

b6rbead6 Aporvilla'8 Kft. fel6.

Kdtv6nykibocs6t6s

A Plotinus Holding Nyrt. tovdbbi ndveked6si cdljainak megval6sft6sa 6rdek6ben 2015.
jrinius6ban Plotinus ktitvdnykibocs6t6s mellett drint<itt. A kibocs6tand6 k6tvdnyek 4 dves

lej6ratriak, 6ves 2%o kamatot fizetnek, ds minden 100 000 Ft ndv6rt6kii kriwdny dtcserdlheto 20
db Plotinus trjrzsrdszvdnyre a futamid6 alatt.

Kibocs6tott kdtv6nyek szdma;6 408 darab

Ndv6rtdk, egyben kibocs5tisi 6rfolyam: 100 000 Ft/db

Kritv6ny tipusa: 6tcser6lhet6 kritvdny

Kamatoz6s: a kibocs6tott ktitv6nyek 4 dves lej6ratriak, 6ves2%okamatot fizetnek

Lejhrat: 20 19 . jrinius 22.

AtvaltSs: A kdtvdnyt tulajdonosa egyoldahi sz6nd6knyi latkozata alapj1n 6tv6lthatja
kdtv6nyenkdnt 20 darab Plotinus t6,rzsr6szvdnyre. Az 6v6lt6s lehet6sdge minden h6nap l0- 15.

ktizdtt 6ll fenn, a T6rsas6g sz6khely6re, a T6rsas6 ghoz cfmzett k6relem form6j6ban. A kdrelem
kdzhezvdtel6t6l - illetve a ktitv6nyeknek a T6rsas6g 6rtdkpapfrs z6ml6jira transzfefil6s6t6l -
szSmitott 5 napon beliil a T6rsas6g int6zkedik a kdtv6nyek rdszvdnyre val6 cser6j6r6l. Az
6tcser6l6sre keriil6 kdtvdnyekre az adort6vi felhalmozott kamat nem j6r.
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6t6rk6ny, Tcilgy utca L
Cfgegy z|kszrim: I 0 I 00202 86

Ad6sz6m : | 43 5 5 499 -2-1 0

Riivid lej 6ratf kdtelezetts6gek
Adqtok e

Rilvid lei Sratri kiitelezetts6sek 2015. 6v 2016.6v I :\/-flf67fl'j,r,r ,

Rtivid lei6ratf k6lcsondk 50 175 125
Kdtelezettsdgek 6rusz6llit6sb6l 6s

szols6ltat6sb6l
I 955 | 323 -632

Kcitelezettsdgek kapcsolt
v6llalkoz6ssal szemben

0 80 063 80 063

Egydb rdvid lej6ratri
kotelezettsdsek

7t 993 352 -71 641

Osszesen 73 998 81 913 7 915

Kapcsolt v6llalkoz6ssal szembeni kcitelezetts6gk6nt keriil kimutat6sra a Plotinus Property Kft-tol

kapott kolcs<in 80.000 eFt 6rtdkben valamint a Plotinus Aut6 Kft-t6l kapott 63 eFt tdves 6tutal6s

drt6ke. Egy6b rdvidlej6ratri kotelezetts6gek kdzdtt kertilnek kimutat6sra a t6rgy6vi ad6fizetdsi

kdtelezetts6gek.

7.) Passziv id6beli elhat6rol6sok

Kolts6gek, r6fordit6sok passziv idobeli elhat6rol6sa

Koltsdgek, r6fordit6sok elhat6rol6sai koziil kapcsolt v6llalkoz6st - Plotinus Property Kft -
drintoen 2.83OeFt keriil kimutatflsra.

'Adatok 
e

Passzfv id6beli elhat6rol:lsok 2015. 6v 2016:6v
Bevdtelek passziv idobeli elhat6rol6sa 0 0 0

Kolts6eek. r6fordft6sok nasszfv id6beli elhat6rol6sa 10 991 13 021 2 030
Halasztott bev6telek 0 0 0

Osszesen 10 991 t3 027 2 030

'Adatok 
eF,

Osszeg

2016.t2.31 UNIKONTO Kft. Konyvvizsg6l6i dij elhat5rol5s 2016. 6vre I 100

20t6.12.31 Hosszti lej6ratri hitel fizetend6 kamata 2 397

20r6.r2.31 PLOTINUS Property Kft-nek fizetend6 kamat 2 830

20t6.12.31 PLOTINUS 2019 I A kotvdny frzetendo kamata 6 694

Osszesen t3 021
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Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels6t6rk6ny, Tdlgy utca l.
Cdgegy ziksz6m: 1 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 43 5 5 499 -2-10

Az eredm6nykimutatrishoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek

Exportdrtdkesitds, importbeszerzds nem volt.

A v6llalkozis exportt6mogat6sban nem rdszesiilt.

l.) Ertdkesitds nett6 6rbevdtele

Ert6kesft6s nett6 6rbev6tele 2015. 6v 2016.6v Vfltozfs
Kapcsolt v6llalkoz6ssal kctt<jtt szerzodls alapjiln teljesitett
admin i sztrativ szo I giltatds nett6 6rb evdtel e

3 074 1 820 -r 254

Kapcsolt v6llalkoz6ssal kotcitt szerzi|des alapjfin teljesftett
bdrleti dij 6s ingatlan haszn6lathoz kapcsol6d6 nett6 6rbev6tele

0 3 586 3 586

Egydb nem kapcsolt vrlllalkoz6shoz k<itheto tan5csad6si 6rbev6t. 0 100 100
Nett6 6rbev6tel iisszesen 3 074 s 506 2 432

2.) Any agSel le gti r6fordftSsok
eFt-ban

Megnevez6s 2015. 6v 2016.6v V6ltozfs
Egy6b anyagkiilts6g 52 113 6l

Ugyvddi, jogi kciltsdg 2 r39 2 600 461
Konyw zsglloi szo I griltat6s df j a 2 600 2 600 0
Kdnywiteli szolgSltat6s dija I 500 r 310 - 190
Kibocs6t6i kiizzeteteli dii 649 s68 -81
Rdszvdnyek forgalomban tart6si dija 2 550 | 268 | 282
Tulajdonosi megfeleltetds dija s68 190 -378
Gazdasigi ds v6llalatirSnyit6si tan6csad6s | 032 4 178 3 146
Kcitvdnykibocs6t6s kci lts6ge 13 656 0 -13 656
qgyeU igdnybe vett szolg6ltat6sok 2 878 4 856 | 978
I96nybe vett szolgr{ltat6sok iisszesen 27 572 r7 570 -10 002

Bankkoltsdg 709 | 271 562
Kozjegy zoi tevdkenys6g drj a 510 T2 -498
Hat6s6gi dijak, illetdkek 721 471 -250
Ertdkpap ir for galmaz6kn ak fi zetett j utaldk, d ij kci lts d g 4 849 3 094 -t 755
Egydb szol96ltat6sok kriltsdgei l8 202 r84
E gy6b szolgiitathso k iis szes en 6 807 5 050 -l757

Kozvetftett szolg6ltat6s 80 | 972 | 892
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Plotinus Holding Nyr-t.
3324 Fels6thrk6ny, Ttilgy utca l.
C 6 gS e gy zdkszhm : | 0 | 0 02028 6
Ad6sz6m: 1 435 5499 -2-10

Anyagj ellegii rdforditr[sok tisszesen 34 511 24 705 -9 806

3.) Szemdlyi j ellegii r6fordit6sok

Adatok e

2015. 6v

Bdrkciltsdg 480 l 920 | 440

Szemdlyi jellegti egydb kifi zetdsek 65 0 -65

B6rj6rul6kok ts4 547 493

Szem6lyi iellegii rdforditisok iisszesen 699 2 467 I 868

4.) Ertdkcsdkkends

5.) Egy6b r6fordit6sok

Adatok e

Onkorm6nyzatokkal el sz6mo lt ad6k 62 959 897

Birs6g 737 38 -699

Kij lon fdl e esydb rdfordft5sok 87 763 35 00r 34 997

Egy6b rdforditr[sok tisszesen 88 562 35 998 3s 19s

Ktilonfdle egydb riifordft6sok soron beliil keriilt kimutat6sra 2015-ben a rendkivtili r6fordft6sok
kcizott kor6bban kimutatott l5tv5ny-csapatsportok, szinhiuak, valamint szimfonikus zenekarok
t5mogat6sai is. Ezeket a 2000.6vi C. trirvdny (Szrimviteli tcirvdny) 6tmeneti rendelkez6seinek
megfelel6en a 2016-os eredmdnykimutat6s elozo idoszak oszlop6ban az egy6b r6fordit6sok

Terv szerinti 6rt6kcsiikken6s I 061 4 862 458,25
Line6ris I 061 4 862 458.25
Degresszfv 0 0 0
Teliesftm6nyar6nyos 0 0 0

Abszolirt osszesli 0 0 0

Egyosszesben elszdmolt 0 0 0

Terven feliili 6rt6kcsii kken6s 0 0 0

Visszairt terven feliili 6rt6kcsiikken6s 0 0 0

Osszesen: 1 061 4 862 458,25
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Felsothrk6ny, Tcilgy utca l
C 6 g e gy zdkszilm : 1 0 | 0 02028 6
Ad6sz6m: | 435 5 499-2-10

kdzritt kell kimutatni.

6.) Pdnztigyi miiveletek bevdtelei
'Adatok eFt

P6nziigyi mtiveletek bev6telei 2015. 6v 2016.6v V6ltoz6s
Kapott (i616) osztal6k 6s r6szesed6s 39 4s3 15 700 -23 753

ebb6l: David Zrt. kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott 24 036 0 -24 036

R6szesed6sek 6rt6kesit6s6nek 6rfolyamnyeres6ge 0 0 0

Befektetett p6nziigyi eszkiiziik kamatai, 6rfolyamnyeres6ge 0 0 0

Egy6b kapott (i616) kamatok 6s kamatiellegii bev6telek 51 291 31 6s8 -19 633

ebbol: Plot nus Ingatlan Kft. VA kapcsolt v6llalk. kapott 3 837 389 -3 448

ebb6l: Plot nus Aut6 Kft. kapcsolt v6llalk. kapott 1310 2 074 764

ebb6l: Gdnczy 2Kft. kapcsolt v6llalk. kapott 0 2 600 2600
ebb6l: Gdnczy Hostel Management Kft. kapcsolt

v6llalkoz6st6l kaoott 0 5l 5l

ebb6l: Vl88 IrodahSzKft. jelent6s rdsz. v6llalk. kapott 0 3 584 3 s84
ebbol: Forgat6si c6l0 hitelviszonyt megtestesit6

drt6kpapfrok ut6n kapott kamat 46 r44 22 960 -23184

P6nziigyi miiveletek egy6b bev6telei | 557 949 456 580 1 101 369

ebbol: Ertdkpapfrok 6rfolyam nyeresdge 449 447 85 314 -364133

ebb6l: Contract Futures 6rfolvam nveresds 969 443 346 255 -623 188

ebbol: FW 6rfolyam nyeresdg 139 059 25 011 -1 l4 048

Osszesen 1 648 693 503 938 -t 144 755

-ban)

7 .) P lnzngyi mriveletek r6fordit6sai
e

I P6nziigyimiiveletekrdforditisai 2015. 6v 2016.6v V6ltoz6s
Befektetett p6nziigyi eszkiiziik 6rfolyamvesztes6ge 0 0 0

Fizetend6 kam atok 6s kamati ellegti r6forditrisok 7 638 20 438 12 800

ebb6l : Kibocs6tott kdtv6nv elhat6rolt kamatr6fordit6sa 6 746 t2 768 6 022

ebb6l: Hosszir lej6ratf k6lcsdn ut6n fizetett kamat 892 4 840 3 948
ebb6l: Plotinus Property Kft. kapcsolt v6llalkoz6snak

fizetett kamat 0 2 830 2 830

R6szesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rt6kveszt6se 0 0 0

P6nziigyi m{iveletek egv6b rrlfordft6sai 437 328 39 730 -397 s98

ebbol: Ertdkpapfrok 6rfolyam vesztesdge t7 539 t5 673 -l 866

ebbol: Contract Futures 6rfolyam vesztesdse 329 276 0 -329 276

'Adatok eFt-ban
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3324 Fels6t6rk6ny, Tdlgy utca l.
C6gS egy z5ksz6m : I 0 I 00202 86
Ad6szrlm: | 435 5 499-2-10

ebb6l: FW 6rfolyam vesztesdge 90 513 0 -90 513

ebb6l : D eviza 6rfolyamvesztesd ge 0 24 057 24 057

Osszesen 444 966 60 168 -384 798
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6tdrk6ny, Tdlgy utca l.
Cfgtregy zdksz6m: 1 0 I 00202 86

Ad6sz6m: | 435 5 499 -2-10

A tSrsas6gi ad6 meg6llapit6s5nak levezet6se
(Adatok eFt-ban)

Megnevez6s 2016.6v Vdltozfs

Ad6zis el6tti eredm6nv 1 081 969 381294 -700 675

Sz6mviteli trirvdny szerint figyelembe vett
drtdkcsokkendsi lefr6s

r 061 4 862 3 801

Kieg6szit6 tdmogat6s ad6dvi ad6z6s elotti
eredmdny terhdre elsziimolt <isszege

t0 946 0 -t0 946

Jo ger6 s hat6r ozatb an me g5l I apitott b irs6g 722 39 -683

Niivel6 t6telek iisszesen: t2 729 4901 -7 828

Ad6tcirv6ny szerint figyelembe vett
6rt6kcs<ikken6si leir6s

r 061 4 862 3 801

Kapott (616) bevdtelk6nt elsz6molt osztaldk 39 453 15 700 -23 753

Csiikkent6 t6telek iisszesen : 40 st{ 20 562 -r9 952

Sz6mitott ad6 alapia 1 054 184 365 633 -688 5s1

Sz6mitott tdrsas6ei ad6 rs5 295 36 563 t18 732

Ad6kedvezm6nvek 76 813 31 878 -44 93s
Visszafi zet6si k<itelezettsds n6lkiil adott t6mosat6s 76 813 31 878 -44 93s

Fizetend6 tdrsasdqi ad6 78 482 4 685 -73 797

A T6rsas6g a 2016. 6vi ad6zott eredmdnydb6l a Kozgytilds el6 terjesztett javaslat alapj6n

75321800 forint osztaldkot frzet az osztaldkels6bbsdgi rdszv6nyekre (azaz 376 609 forintot

osztaldkels6bbsdgi r6szvdnyenkdnt). Az Igazgat6 Tan6cs a fennmarad6 ad6zott eredmdny

eredm6nytartal6kb a he lyezdsdt j avaso lj a a kdzgyii 16 s szflmfir a.

Kivdteles nagys6gri vagy el6fordul6sri bev6tel, kdltsdg 6s r6fordit6s nem volt az iizleti 6vben.
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Felsotilrk6ny, Tdlgy utca l.
C|gegy z5ksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 435 5 499-2-10

IV. Egy6b informrlci6k

1.) A Plotinus Holding Nyrt. jiivdje

Plotinus Holding Nyrt forr6sait re6lgazdasdgi befektetdsekre kfv6nja fordftani a bel6that6

jov6ben. A T6rsas6g lgazgat6tanScsa elkdtelezett a v6llalkoz6s folytat6sa mellett azonban a

szabad p5nzeszkozeit kock5zatmentes penzpiaci befektet6sekben tartja, els6sorban reillgazdashgi

tev6kenys6g folytatrisa mellett dontott. Tevdkenys6giinket fenn tudjuk tartani a jriv6ben.

Tov6bb6 a T6rsas6g Igazgat6tan6csa javasolja, hogy a Kdzgyills dcintson a Plotinus Holding

Nyrt. rdszv6nyeinek a Budapesti Brtdkt6zsder6l tOrtdn6 kivezet6s6r6l. Erre maximum 24

h6napos id6t6von beliil fokozatosan kiv6nnak sort keriteni, term6szetesen a gazdasilgi helyzet 6s

a lehetosdgek fiiggv6nydben. Ennek kapcs6n r6szletes 6s napra k6sz inform6ci6k a

www.plotinus.hu honlapon 6llnak rendelkezdsre.

2.) A Plotinus Holding Nyrt. ingatlanbefektetdsei

A T6rsas6g 32%- os r6szesed6st szerzett az ORCO Developrnent Ingatlanforgalmaz6 6s

hasznosit6 Korlitolt Felel6ssdgti T6rsas6gban. E t6rsas6g tulajdon6ban van k6t jelent6sebb

6rt6kri ingatlan is. Ezek egyike a V6ci ft 188. alatt tal6lhat6 iroda6ptlet (alapteriilet: 5 844 m2,

teljes kiadhat6 teriilet: kb. 15 000 m2), a miisik V6ci rit 190. alatt tal6lhat6 (alapteriilet 4 583 m2,

,,kivett udvar 6s irodah6z") ingatlan.

3.) A Plotinus Holding Nyrt. rij tevdkenys6ge

A Holding tulajdonrlban l6vo, tavalyi dv sor6n (2015. 11. 09-6n) bejegyzett Gcinczy Hostel

Management KorlStolt Felel6ss6gti T6rsas6g 6ltal mrikddtetett hostel2016. I l. 18-6n megnyitott.

Az anyavilllalatnak a Kft.-ben 51%-os tulajdonr6sze, illetve 40%o-os nyeres6gr6sze van.

Ezenkivill a T6rsas6g vlgzi a hostel iizemeltetdsdt, az ebbol sz6rmaz6 nyeres6g 40%o-a szint6n a

Plotinus Holding Nyrt.-t illeti meg, az 6vi 30 milli6 forint b6rleti dijon feliil.
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3324Fels6t6rk6ny, T6lgy utca l.
Cfgegyz1ksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 435 5 499-2-1 0

A v6llalkoz6s sz6khelye:3324 Felsot6rk6ny, T6lgy utca l.
A t6rsas6g vezet6 tisztvisel6inekaziizleti 6v ut6nj6r6j6rand6s6ga (brutt6): 0,- forint.
lgazgat6tan6cs iizleti 6v ut6n jfr6 j6rand6sdga (brutt6): 0,- forint.

A vezeto tisztsdgviselfik, az igazgat6sdg, a feli.igyel6 bizotts6g taglai rdsz6re a T6rsas6g nem

foly6sitott el6leget, k<ilcscint, illetve a nevtikben nem v6llalt garanciilkat.

A t6rsasdg 6ltal a targydvben foglalkoztatott munkav6llal6k 6tlagos statisztikai ldtszLma I fd. A
t6rsas6g 20 | 6.12.3 I -i 6llom6n yi letszfuma: I fo szellemi foglalkoz6sf munkav6llal6.

T6rsas6gunkn6l kotel e z6 a konyw izs g6lat.

2016. evben a kdnywizsgillatot az LINIKONTO Kft. l6tta el (1092 Budapest, F6v6m tdr g.

Illl3l7.3'; ad6szdma: 10491252-2-43; kamarai regisztr6ci6s sz.: 001724). Az TINIKONTO Kft.
rdszdrol a kdnywizsg6l6i feladatok ell6t6s66rt felel6s szemdly dr. Adorjrln Csaba

(kdnywizs g6l6i igazolv6ny szfuma: 001 089).

A ktinywizsgSlat 6ves dija a sz6mviteli trirvdny szerint rissze6llitott nem konszolidalt dves

beszSmol6ja eset6n: 700.000 Ft + AFA, mfg a Nemzetkozi pdnztigyi Jelentdsk6szitdsi

Szabv6nyok (IFRS) szerint tissze6llftott konszolid6lt penzigyi kimutat6sok k6nywizsgiiatin1l
1.500.000 Ft + AFA.

T6rsas6gunk tevdkenysdge a krirnyezetre n6zve nem vesz6lyes.

Az 6ves besz6mol6 k6szft6si feladatait a Rean Hungary Kft (sz6ktr ely: 3534 Miskolc Kand6

K6lm6n u. 8' 312) l6tta el. A Rean Hungary Kft rdszdr6l a besz6mol6 kdszft6s6rt felel6s szemdly:

Anger Tam6s (Nyilv6ntart6si sz6ma: 194358) regisztrilt mdrlegkdpes k<inyvel6.
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Plotinus Holding Nyrt.
3324Fels6tilrk6ny, Tdlgy utca 1.

Cdgegy z6ksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 4355 499-2-10

Mell6kletek

l. sz6mi melldklet: Fontosabb mutat6szitmok

Eredm6ny 6s jovedelmezoslg alakuliisa mutat6k alapjfin

A t6kear6nyos ad6zott eredmdny a jovedelmezoslg m6r6s6nek igen gyakran haszn6lt mutat6ja,

mert a lehets6ges maxim6lis t6kegyarapod6s m6rt6k6re vonatkoz6an ad inform6ci6kat, 6s

egyrittal jelzi a t6ke-megt6rtil6s iitem6t is. Ezt a nemzetkdzi gyakorlatban is sz6mos alkalommal

haszn|ljitk v6llalkoz6sok cisszehasonlit6s6ra. A Plotinus Holding Nyrt. esetdben l6that6, hogy a

tokear6nyos ad6zott eredm6ny mutat6 18,04 o/o-al romlott 2016. 6vben a 2015-s evhez

viszonyitva.

Az eszkozhatdkonys6 g | 4,22 o/o-al rom lott a 20 | 5 . 6vi 6rt6kekhez k6pest.

(Adatok eFt-ban)
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Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels6t6rk6ny, Tcilgy utca l.
C 6 g e gy zdkszilm : 1 0 1 0 02028 6
Ad6sz6m: 1435 5 499-2-10

Uzemi koltsdgszerkezet alakul6sa

A pdnziigyi helyzet r6vidt6vri mutat6i

A t6tcl megncvez6se 2016 6v

EFt
Anyagkriltsdg 52 0,04yo 113 0,l7yo
Igdnybe vett szolg6ltat6sok drtdke 27 572 22,0goA 17 s70 25,930
Egydb szolg6ltatSsok 6rtdke 6 807 5,45yo 5 050 7,42yo
Eladott firuk beszerzdsi drtdke 0 0,00yo 0 0,00yo
Eladott (k<izvetitett) szolg6ltat6sok drt6ke 80 0,06yo | 972 2,g\yo

Anyagjellegii rdforditdsok 34 511 27,65yo 24 705 36,310
B6rkriltsdg 480 0,3gyo r 920 2,g2yo
Szemdlyi jellegti egydb kifi zet6sek 65 0,05yo 0 0,00yo
Bdrj6rul6kok r54 0,l2Yo 547 0,gjyo

Szem6lyi jellegii rrifordftdsok 699 0,560 2 467 3,63yo
Ertdkcsdkkendsi lefr6s l 061 0,85yo 4 862 7,lsyo
Egydb r6fordft6sok 88 562 70,94yo 35 998 52,9l%o
Osszes kiilts6g 6s r6fordit6s 124 833 1000h 68 032 100'h
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A likviditasi mutat6k olyan pdnzfigyi mutat6sz6mok, amelyeket tcibbnyire a r6szv6nyek

6rt6kel6sekor szok6s alkalmazni. A mutat6k egy v6llalat rrivid lej6ratri eszkcizei 6s forr6sai kdzdtt

ar6nyokat vizsgilljhk. Segits6g6vel meg6llapithat6, hogy a v6llalkoz6s k6pes lesz-e

kotelezetts6geit telj esiteni.

A likvidit6si mutat6 a rrivid lej6ratri eszk<izdk (forg6eszkcizrik) 6s a r<ivid lej6ratri forriisok

ar6nyakdnt 6ll el6. Ennek 6rt6ke 2016. 6v vonatkozishban 2,48%o-al ndvekedett a 2015. 6vi

ertekhez kdpest.

A likvidit6si gyorsr6ta a rijvid lejtratfi eszkozcik (forg6eszkdzdk) kdziil csak a likvidebb

eszktizok keri.ilnek a h6nyados szdmlfi6jilba, vagyis a p1nz, a likvid drt6kpapfrok, 6s a vev6k

tartozhsai. Ennek 6rtdke 2016. 6v vonatkozhsilban 2.48%-al nrivekedett a 2015. evi 6rt6l<hez

kdpest.

A keszpenzlikvidit6si mutat6ban csak a leglikvidebb eszkriz<ik keri.ilnek a szdml6l6 6rt6k6be (a

p6nz 6s a likvid 6rt6kpapfrok) 6s ezt viszonyitja a r<ivid lej6ratf kdtelezetts6ghez. Ennek 6rtdke

25,56Yo-al csrikkent a 20 | 5. 6vi drt6khez.

A v6llalkoz6s mrikod6 t6k6je megmutatja, hogy a r<ivid lej6ratf kdtelezetts6gek rendez6s6t

k<ivet6en milyen 6rt6kben marad szabadon felhaszn6lhat6 forg6eszkoze a Plotinus Holding Nyrt.

esetdben. Ez az 6rtek79l 082 e Ft-al javult 2015. dv vonatkozisftban.
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A vagyoni helyzet 6s a t6keszerkezet mutat6sziimai

'/, | 't" o//n

Tart6san befektetett eszkdzok arfinya
Befektetett eszk<izdk

Eszk<izdk <isszesen
22,10 21,79 1,43

Forg6eszkriz<lk arrinya
For96eszkdz<ik

Eszk<izdk dsszesen
77,66 78,02 0,46

Befektetett eszkozdk fedezettsdge
Sai6t toke

Befektetett eszk<izcik
361,43 377,54 4,46

T ar gy i eszkoz<ik fedezettsdge
Saj6t t6ke

T6rgyi eszkdzdk
1580,55 rglg,76 21,46

T6keer6ssdg (Saj 6t toke ariny) SajSt t6ke
Forr6sok <isszesen

79,89 82,26 2,97

Rdvid lej6ratri kotelezettsdgek ar6nya
Rdvid lejdratf kcit.

Fon6sok 6sszesen
1,55 r,49 -4,27

Hosszfi lej6ratri k<itelezettsdgek ardnya
Hosszri lejSratri kdt.
Fon6sok <isszesen

18,32 16,01 -12,60

A vagyoni helyzetet jellemz6 mutat6k csek6ly mdrt6kben villtoztak2016.6v sor6n. Jelent6sebb

villtozhs a tSrgyi eszkdztik fedezettsdge vizsg6latakor mutathat6 ki. A mutat6 6rt6ke 2l,46yo-al
javult tekintve, hogy a thrgyi eszkrizdk 6llom6nya alig villtozott, igy a m6dosul6s jelent6s

rdszben a saj6t t6kev6ltoz5s6b6l ad6dik.

32



Plotinus Holding Nyrt.
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C 6 g e gy zdksz6m: | 0 1 002028 6
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CASH FLOW KIMUTATAS

(Adatok eFt-ban)

2015 6v 2016 6v

d

I. Szo kisos tev6kenys6 gb6l szhr maz6
p6nzeszkdz vitltozirs s48 909 -1 507 152

01. Ad6z6s el6tti eredmdnv +l- I 0s9 129 381 294

Korrekci6 kapott osztaldk miatt -15 4t7 -15 700
Korrekci6 befektetdsek deviz6s
5t6rtdkel6se miatt -7 423 zJt

Korrekci6 6tadott, dtvett pdnzeszklzok 76 813 34 601

02. Elsz6molt amortizdcio t I 061 4 862

03. Elsz6molt 6rt6kveszt6s 6s visszaffts +l- 0 0

04.
C6ltartal6k k6pzds ds felhaszn6l6s
kiilcinbs6se +/- 0 0

05.
Befektetett eszk<iz<ik 6rt6kesitdsdnek
eredmdnye */- -42 593 -36 499

06. 5z6llit6i kritelezettsd s. villtozilsa +l- I 955 -632

07.
Egydb rrividlej 6ratri kritelezettsdg
v6ltoz6sa +/- -29 040 8 422

08.
Passzfv id6beli elhat6rol6sok v6ltozilsa
al-

a.f-Lt 771 2 030

09. Vev6 k<ivetells v6ltoz6sa +/- -2201 2 646

10.
Forg6eszkcizcik (vev6kovetelds ds
pdnzeszkoz ndlki.il) v iitozlsa + I -

-392 419 -l 683 493

ll Aktiv id6beli elhat5rolSsok vfiltozilsa + / - 5 297 462

12. Fizetett, fizetend6 ad6 (nyeresdg ut6n) -78 482 -4 685

13. Fizetett, fizetendo osztal6k, rdszesedds - 0 -200 697

[. Befektet6si tev6kenys6gb6l szirmazd
p0nzeszkdzviitozhs -340 536 -52 980

t4. Befektetett eszkcizrik beszerz6se - -801 63 r -689 426

15. Befektetett eszkdz<ik elad5sa + 445 678 620 746

t6. Kapott osztal6k, rdszesed6s + 15 4t7 15 700

ilI. P6nzii gyi m iiveletekb(il szir maz6
pflnzeszkdz-vitltozfls | 036 597 -2 841

aa
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Plotinus Holding Nyrt.
3324 Fels6tark6ny, Trilgy utca 1.

C9gegyz$ksz6m: I 0 I 0020286
Ad6sz6m: | 43 5 5 499-2-10

Sorszim A t6tel megnevez6se 2015 6v 2016 6v

17.
R6szv6nykibocs6t6s, t6kebevon6s
bevdtele + 740 000 550 000

t8.
K<itvdny, hitelviszonyt me gtestesit6
6rt6kpapir kibocs6t6sdnak bev6tele + 640 800 0

19. Hitel 6s kolcson felvdtele + 232 6t0 9 427

20.
Hosszri lej6r atr a nyfj tott kri lcsrindk 6 s

elhelyezett bankbet6tek tdrlesztdse,
megsziintetdse, bevdlt6sa t

0 0

21. Vdglegesen kapott pdnzeszkoz -r 0 49

22.
R6szvdnybevon6s, t6kekivon6s
(t6kelesz6llit6s) - 0 -444 426

23.
Kritv6ny 6s hitelviszonyt megtestesit6
6rtdkpapir visszafizetdse - -s00 000 0

24.
Hitel 6s k<ilcsrin tdrleszt6se.
visszafizetdse - 0 0

25. Hosszti lej6ratra nyrijtott kcilcscinok ds
elhelyezett bankbet6tek - 0 -83 241

25. V6glegesen fitadott p6nzeszk<izrik - -76 8t3 -34 650

26.
Alapft6kkal szembeni, illetve egy6b
hosszri lejdratri kritelezettsd g vSltozdsa
+/-

0 0

IV. P 6nzeszkii z6k v i,Jtozitsa (+I. +II.+[I.
sorok) 1244970 -r 562 973
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Kdnyvvizsgdlat

Figyelemfulhiv6s

Felhivjuk a figyelmet a Kiegeszito melleklet 26. oldal6n a lV. fejezet 1-es pontjara, amelyben a Plotinus
Holding Nytt. jov6beli mukod6si korulmenyeinek jelent6s v6ltozasa kerult bemutatSsra. V6lem6nyunket nem
mi n6sitettu k e kerd6s vonatkozdsaban.

Kulcsbntoss5g0 konyruizsg5lati k6rd6sek

A kulcsfontossSgu konywizsgSlati k6rd6sek azok a kerdesek, amelyek szakmai megitelesunk szerint a
legjelentosebbek voltak a targyid6szaki p6nzugyi kimutat5sok Sltalunk vegzett konywizsgalata soran. Ezeket
a kerd6seket a p6nzugyi kimutat6sok egesze altalunk v6gzett konywizsg6latanak osszefuggeseben es az arra
vonatkozo v6lem6nyunk kialakitdsa sordn vizsgSltuk, es ezekrol a kerdesekrol nem bocsdtunk ki kulon
velemenyt.

Ku lcsfu ntossiig0 konywizsgS lati teru let A ter0 lethez kapcsol6d6 konywizsg6lati
eU5nisok

A Tdrsas6g befieKet6si 6s fiorgat5si c6l0 6rt6kpapirjainak 6rt6kel6se

A Tarsasag a korabbi evekben es a tSrgyevben is

alapitott tdrsasagokat, illetve jelentos mertekben
A befektetesek 6rt6kvesztes tesztjevel
kapcsolatos konvwizsqdlati eliSr6saink soran a

l. oldal
Cegjegyzek szam: 0l -o9-o731 67 . Adosz6m: 

.l049.l252-2-43

Unikonto Szimvitelkutatisi Kft.
Cinr: H-1093 Brrdapest. Frjvam ter 8.
Kam.r rai nyilvantartdsi szam: OOTT 24

Fuggetlen Konyruizsg6l6i Jelent6s

Ploti nus Hold i ng Nyilv5 nosan M 0 kod6 R6szv6nyt5rsasSg r6szv6nyesei



unikonto
Konywizsgdlat

A T6 rsas6 g sz5 rmaz6kos 0 gyletei nek 6rt6kel6se

A T6rsas5g tev6kenys6g6bol fakadoan gyakran
bocs6tkozik sz6rmazekos ugyletekbe, azonban a valos
6rt6ken torten6 6rt6kel6s lehet6segevel nem 6lt.
VizsgSltuk, hogy vannak-e olyan nyitott poztiok,
amelyek osszessegeben veszteseget mutatnak a

m<irleg k6sziteskor ismert inform6ci6i n k a la pjd n.

A vizsg5latunk soran figyelemmel voltunk a
teljeskoru bemutatSsra. amely kapcsSn
inform5lodtunk (megerosltest szereztunk) a

nyitott poz[ciok term6szetere 6s azok
6rt6kel6skori 6rt6k6re, valamit kulonos
fi gyelemmel voltunk a teljeskorUsegre.
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fenn5ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s k6ts69et vethetnek fel a Tdrsasdg v6llalkoz6s folytat6sSra val6 k6pess6g6t illet6en.
Amennyiben azt a kovetkeztet6st. vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans5g all fenn, fOggetlen
konywizsg5l6i jelent6s0nkben fel kell hivnunk a figyelmet az 6ves besziimol6ban l6v5 kapcsolodo
kozz6t6telekre, vagy ha a kozz6t5telek e tekintetben nem megfelel5ek, min6sitenunk kell
v6lem6ny0nket. Kovetkeztet6seink a fOggetlen kon izs95l6i jelent6sunk d5tum5ig megszerzett
konywizsg5lati bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt,
hogy a Tdrsas5g nem trtdja a vSllalkoz6st folytatni.

. grt6keljuk az 6ves beszSmolo 5tfogo prezent6l5sSt, fel6pit6s6t es tartalm5t, bele6rtve a kieg6szit6
mell6kletben tett kozzet6teleket, valamint 6rt6kelj0k azt is, hogy az 6ves beszdmol6ban teljes0l-e az
alapul szolgSl6 ugyletek es esem6nyek valos bemutatdsa.

KommunikSljuk az ir6nyit6ssal megblzott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a konywizsg5lat
tervezett hat6kor6t 6s 0temez6s6t, a konywizsg5lat jelent6s megSllapitSsait, bele6tve a T6rsas5g 6ltal
alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsgiilatunk sordn iiltalunk azonositott jelent5s hi5nyossSgait is.

Budapest, 2017. 6prilis 4.
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