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legjelentosebbek voltak a tdrgyidoszaki konszolid6lt p6nz09yi kimutatasok eltalunk vegzett konywizsg5lata
sor5n. Ezeket a k6rdeseket a konszolidSlt p6nzugyi kimutatSsok egesze Sltalunk v6gzett konywizsgSlatdnak
osszefugg6s6ben 6s az arra vonatkozo velemenyunk kialakitdsa sordn vizsgaltuk, 6s ezekrol a k6rd6sekrol
nem bocsatunk ki kulon velemenW.

Ku

lcsfontoss5g0 konywizsg6lati ter0 let

A teru lethez

ka

pcsol6d6 konywizsg6 ati elj6rf sok
|

A Csoport p6nz0gyi instrumentumainak besorolSsa 6s 6rt6kel6se

A Csoport a kordbbi 6vekben 6s a t5rgy6vben is
jelentos m6rtekben vasarolt tozsdei 6s tozsd6n kivuli

mennyire megalapozott, illetve azt, hogy a
besorolas mennyiben van osszhangban a
Csoport gyakorlataval. MegvizsgSltuk, hogy

forga lom ban ertekpa pirokat.

A forgatdsi celu eredm6nnyel szemben val6s 6rt6ken
6rt6kelt (FVfPL) befektetesek merlegben kimutatott

mikent reag5l a Csoport az Sfolyammozgasokra,

illetve milyen intenziv az instrumentumokkal

6rt6ke3llB416eFt.

A

Az instrumentumok besorol5saval kapcsolatosan
vizsgSltuk, hogy a menedzsment megltelese

kapcsolatos kereskedelmi tevekenys6g, vagyis
hogy fenn6llnak-e az 6rt6kesit6si cellal taftott

Nemzetkozi P6nzugyi Beszamolasi Standardok

szab6lyainak megfeleloen a menedzsment
meghatSrozza, mi a c6lja ezekkel az
instrumentumokkal es ennek megfeleloen besorolja.
besorolastol fuggoen az instrumentumokat a
merleg fordulonapjdra 6ft6keli. A menedzsment az
instrumentumokat az FVTPL kategoriaba sorolta

A

(mint 6rt6kesitesi cellal tartott p6nz09yi eszkozt), igy
azokat az idoszak vegen valos eftekre 6rtekelte

az

idoszaki netto eredmennvel szemben.

p6nzugyi instrumentumkent

minosites

kovetelm6nyei.

Az 6rt6kel6s soran vizsgaltuk, hogy az adott
instrumentumok ev v6gi eftekmeghat6rozas

sordn milyen 6rteket vesz alapul

a

menedzsment, illetve az elter-e az egy6bkent
elfogad hato 6rt6kel6sekt5l.

Vizsg5ltuk, hogy az

instrumentumokkal

es kozzetetelek
megfelelnekeaNemzetkozi P6nzugyi

Mind a besorol5s. mind az ertekeles reszben a
menedzsment szakmai me9it6l6s6tol fuggenek.

kaocsolatos elszdmolSsok

illetve a terulet nagysagrendjet tekintve lenyeges.

a penz0gyi kimutatasok felhasznSloi kepesek-e
megerteni a p6nzugyi instrumentumok
6rt6k6nek alakulasat es az 6rt6kel6s

A fentiekre tekintettel az instrumentumok 6rt6keleset
ku lcsfontoss5gI konywizsg5lati teru letnek tekintettuk.

Besz6moldsi Standardoknak, kulonosen azt, hogy

elv6gzes6nek mik6ntj6t.

A Csoport sz6rmaz6kos ijgyleteinek l6tez6se 6s 6rt6kel6se

A Csoport

tev6kenysegebol fakadoan gyakran
bocsStkozik szdrmazekos ugyletekbe. Ezek az

Ogyletek sz5mottev6 kockdzatot

hordoznak

magukban, mivel tobbs6guk rendkivul dinamikusan
k6pes 6rt6k6t v6ltoztatni es az ugyletbe bocsdtkoz5s
kolts6ge e teteleknel elhanyagolhat6 az esetleges

A vizsgdlatunk soran ellenoriztuk, hogy a Csoport
teljes koruen szSmbavette-e a nyitott pozicioit 6s
azt megfeleloen 6ft6kelte-e. Mivel a Csopoft nem
jelentett nyitott pozici6t az uzleti ev vegcivel, a
teljeskoruseget - kulso meger6sites utjSn
hangsu lyosan vizsg5ltu k.

vegki menetel hez kepest.

A fentiekre tekintettel a

szSrmazekos ugyl6tek

kezeles6t kulcsfontossdgti konywizsg6lati teruletnek
tekintettuk.
A Csoport r6szv6tel6vel m0kod6 kozos szervez6d6s l6tez6se 6s besorol5sa

A Csoport az Ozleti ev sordn reszesedest szerzett egy
jelent6s ingatlanvagyonnal rendelkezo tarsasagban. A
megszerzett befektetest kozos szervezodesnek, azon

belul kozos vdllalkoz5snak minositette

a

Megvizsg6ltuk

a

befektetes megszerzesenek

kor0lm6nyeit, valamint azt, hogy a donteshozatal
mikent tort6nik a befektet6st elvezo ceg relevdns
kerdesei kaocsan. A donteshozatal modiara kulso
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menedzsment.

megerositest szereztu

Tekintettel az ugylet 6rt6kere es arra, hogy az ilyen
ugyletek min5sitese meglehetosen komplex k6rd6s
eldont6s6t i96nyli, a befektetes besorol6s6t es a
sz5mviteli kezeleset kulcsfontoss6g0 konywizsg5lati

VizsgSltuk, hogy

teruletnek teki ntettu

n k.

a befektetest elvezo tarsasSg
tagjai mik6nt reszesednek megSllapod6suk
szerint a befektetes 5lta I termelt va ltozo
hozad6kbol.

k.

A Csoport jelent6s 6rt6k0 kovetel6s6nek a megt6rul6se

A Csoport jelentos kovetel6ssel rendelkezik egy kozos
szervezod6s6vel szemben. A koveteles megt6rulo

6rt6k6nek a

vizsgalatdt

kulcsfontossSgti

konywizsgS lati teru letnek tekintettu k.

A Csoport 5ltal kibocsStott kow6ny sz6mviteli kezel6se

A Csoport kibocsatott egy atvdltoztathato kotv6nyt
201 5-ben. Tekintetbe veve a kotv6ny saj5t
kotv6nytaftozSs
konstrukcioj5t, illetve a
nagys6grendj6t, e kotv6nytartozds sz6mviteli kezeleset
kulcsfontossSgu
konywizsgSlati ter0 letnek mi n5sitettu k.

Mivel a kotveny atv6ltoztathato

kotv6ny,

vizsg5ltuk, hogy az instrumentumot megfelelo
modon bontottdk-e sz6t toke- es kotelezettseg
KOmponensre.

es a kapcsolod6 kozzet6teleket

E vizsg5latunk sorSn kulonos tekintettel voltunk
arra, hogy a menedzsment 6ltal meghatdrozott

bontSshoz hasznalt - piaci kamatl6b
megfelelo modon kerult-e kiszdmitasra. E

- a

vizsgalat kapcs5n a menedzsment premisszait es
az alkalmazott technik6kat tekintettuk 6t.

VizsgSltuk, az effektiv kamatlab alakul6sdt 6s

annak megfelelo modon valo

kezeleset.

uiraszdmitdssal.

Egy6b inform5ci6k Az 0zleti jelent6s

Az egy6b informaciok a Plotinus Holding Nyilv5nosan Mukod6 ReszvenytarsasSg 2016. evi konszolid5lt
uzleti jelent6s6bol 6llnak. Avezetes felelos a konszolid6lt uzleti jelentesnek a szdmviteli torv6ny, illetve

egyeb mds jogszabdly vonatkozo eloirdsaival osszhangban torteno elk6szit6s66rt. A jelentesunk
,,V6lemeny" szakaszdban a konszolid5lt p6nzugyi kimutatdsokra adott v6lemenyunk nem vonatkozik a
konszolidSlt uzleti jelent6sre.
konyvvizsg5lataval kapcsolatban a mi
jelentes
es
ennek
soran annak m6rlegelese, hogy a
dtolvasdsa
uzleti
felelossegunk a konszolidSlt
id6lt p6nzugyi kimutatasoknak vagy a
konszolid6lt uzleti jelent6s lenyegesen ellentmond-e a
urgli tunik-e, hogy az lenyeges hib5s
konywizsg5lat soran szerzett ismereteinknek, vagy eg
Sllit5st tartalmaz.
A konszolid5lt uzleti jelentessel kapcsolatban, a szamvlteli torveny alapj5n a mi felel5ss6gunk tovSbb6
a konszolidSlt Ozleti jelent6s 6tolvas5sa soran annak a megitelese, hogy a konszolidalt uzleti jelentes a
szamviteli torv6ny, illetve, ha van, egy6b mas jogszabaly vonatkozo elolr5saival osszhangban keszult-e,
beleertve hogy a konszolid6lt uzleti jelentes megfelel-e a szimviteli torv6ny 95/B. g (2) bekezd6s e) 6s f)
pontjSban foglalt kovetelm6nyeknek. A szamviteli torv6ny alapjdn nyilatkoznunk kell tovdbba arrol,

A konszolidSlt p6nzugyi kimutat6sok altalunk vegzett

3. oldal
c6gjegyz6k sz6m: 0l -09-073167 ' Adosz6m: I0491252-2-43

Unikonto SzimvitelkutatSsi Kft.
Cim: H-1093 Budapest. Fcivim t6r 8.

unik

Ka

marai nyilvdntartisi szAm: OO17 24

Konywizsgdlat

hogy az uzleti jelentesben rendelkezesre bocsatott6k-e a szamviteli torveny 95/8. g (2) bekezd6s a-d),
6s g ) pontjai ba n meg hat5 rozott i nformdciokat.
V6lem6nyunk szerint a Plotinus Holding Nyilv6nosan M0kod6 R6szv6nyt5rsas69 20'l6.6vi konszolid5lt
0zletijelent6se osszhangban van a Plotinus Holding Nyilv6nosan Mgkod6 Fl6szv6nyt6rsasSg 2O16.6vi
konszolid6lt p6nz0gyi kimutatSsaival 6s a konszolid6lt rizleti jelent6s a szSmviteli torv6ny el6irdsaival
6sszhangban k6sz0lt. Az 0zleti Jelent6sben rendelkez6sre bocs5tott6k a sz5mviteli torv6ny 95/B. 5 (2)
bekezd6s a-d), 6s g) pontjaiban meghat6rozott inform6ci6kat
Mivel egy6b mds jogszabSly a Tdrsasdg sz6m6ra nem ir elo a konszolidiilt uzleti jelent6sre vonatkozo
tovSbbi kovetelm6nyeket, ezert ezzel kapcsolatban
a konszolid6lt uzleti jelentesre vonatkozo
.l56.
velemenyunk nem tartalmaz a szamviteli torveny

S (5)

bekezdesenek h) pontjdban eloirt velem6nyt.

A fentieken tul a Tdrsas5grol 6s annak kornyezeterol megszerzett ismereteink alapjdn jelent6st kell
tennunk arrol, hogy a tudom5sunkra jutott-e bdrmely lenyegesnek tekintheto hibSs kozl6s (l6nyeges
hibSs 6llit6s) a jelen konywizsg5lol jelent6s dStuma elott megszerzett egyeb inform5ciokban,6s ha
igen, akkor a szoban forgo hibds kozl6s (hibds 6llit5s) milyen jelle90, Ebben a tekintetben nincs

jelenteni val6nk.

A vezet6s felel6ss6ge a konszolid6lt p6nz0gyi kimutat6sok6rt

A vezetes felel6s a konszolidSlt p6nzugyi kimutatdsoknak a sz5mviteli torvennyel osszhangban torten6
es a valos bemutat6s kovetelmtiny6nek megfelelo elkesziteseert, valamint az olyan belso kontrollert,
amelyet a vezetes szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az akar csalasbol, ak6r hibdbol ered5
lenyeges hibds 5llitSstol mentes konszolidalt p6nz0gyi kimutat5sok elkeszit6se.

A

konszolidSlt p6nz0gyi kimutatasok elkeszitese soran a vezetes felelos azert, hogy felmerje a
Csoportnak a vSllalkozds folytatasara valo kepesseg6t es az adott helyzetnek megfelel6en kozzetegye a
vSllalkoz6s folytatSsdval kapcsolatos informdciokat, valamint a vezet6s felel a vallalkozas folytat5s5nak
elven alapulo szdmvitelnek a konszolidSlt p6nzugyi kimutat6sokban valo alkalmaz6saert, azt az esetet
kiveve, ha a vezetesnek sz5ndekdban 5ll megszuntetni a Csoportot vagy beszuntetni az 0zletszer6
tevekenyseget, vagy amikor ezen kivul nem 5ll elotte m6s re5lis lehet6seg.

A konyvvizsg6l6 konszolid6lt p6nz0gyi kimutat6sok konyvvizsg6lat56rt val6 felel6ss6ge

A

konywizsg5lat sordn celunk kello bizonyoss5got szerezni arrol, hogy a konszolidSlt p6nz0gyi
kimutat6sok egesze nem tartalmaz akAr csalSsbol, akdr hibSbol eredo lenyeges hib5s 5llit5st, valamint
az, hogy ennek alapjdn a velem6nyunket tartalmazo fuggetlen konywizsgSloi jelent6st bocsSssunk ki. A
kel16 bizonyossSg magas foku bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgalati
Standardokkal osszhangban elv6gzett konywizsgSlat mindig felt6rja az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hib5s
6llitdst. A hib6s dllit6sok eredhetnek csal5sbol vagy hibdbol, es lenyegesnek minosulnek, ha 6sszeru
lehet az a varakozas, hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen befoly6solhatjSk a felhaszn5lok adott
konszolidalt p6nzugyi kimutatasok alap..i6n meghozott gazdas6gi dont6seit.
Egy, a Magyar Nemzeti Kon izsgalati Standardokkal osszhangban elvegz6sre ker0lo konywizsgalatnak a
r6szek6nt szakmai megit6lest alkalmazunk, es szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konywizsgdlat

eg6sze sor5n. Emel lett:

.

Azonositjuk es felbecsuljuk a konszolidSlt p6nzugyi kimutat6sok ak6r csalSsbol, ak6r hibdbol eredo
lenyeges hib6s 6llitSsainak kockazatait, az ezen kockdzatok kezelesere alkalmas konyvvizsg5lati
eljSr5sokat alakitunk ki 6s hajtunk vegre, valamint velemeny0nk megalapozAsihoz elegendo 6s
megfelelo konywizsg5lati bizonyitekot szerzunk. A csal6sbol erbdo lenyeges hib6s SllrtSs fel nem
tdrdsSnak kockdzata nagyobb, mint a hib5bol eredoe, mivel a csalSs mag5ban foglalhat
osszej6tsz6st, hamisit5st, sz6ndekos kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll
felu li16s6t;

o

Meglsmerj0k a konywizsgSlat szempontj6bol relevans belso kontrollt annak erdekeben, hogy olyan
konywizsgalati eljdrSsokat tervezzunk meg, amelyek az adott korulm6nyek kozott megfelel6ek, de
nem azert, hogy a Csoport belso kontrolljdnak hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt nyilv6nitsunk.
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Ert6kelj0k a vezetes Sltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetes Sltal k6szitett
szdmviteli becslesek es kapcsolodo kozz6t6telek 6sszeruseget.
Kovetkeztet6st vonunk le arrol, hogy hely6nvalo-e a vezetes r6sz6rol a vSllalkozis folytat6sanak elven
alapulo sz5mvitel alkalmaz6sa, valamint a megszerzett konyvvizsg5lati bizonyit6k alapjdn a116l, hogy
fennSll-e l6nyeges bizonytalans5g olyan esem6nyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s k6ts6get vethetnek fel a Csoport vSllalkoz6s folytatdsdra valo k6pess696t illet6en.
Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalansag all fenn, fuggetlen
konywizsgSloi jelent6sunkben fel kell hlvnunk a figyelmet a konszolid6lt p6nzugyi kimutat5sokban

l6vo kapcsolodo kozz6tetelekre, vagy ha a kozzetetelek e tekintetben nem megfelel6ek,
minosltenunk kell veilemenyOnket. Kovetkeztet6seink a fuggetlen konywizsgSl6i jelent6sunk

d5tumdig megszerzett konyvvizsgSlati bizonyit6kon alapulnak. Jovobeli esemenyek vagy felt6telek
azonban okozhatj6k azt, hogy a Csoport nem tudja a vSllalkoz6st folytatni.
Ert6keljuk a konszolidSlt p6nzugyi kimutatdsok 6tfogo prezentSlas5t, fel6pit6s6t es tartalm5t,
beleertve a kieg6szito mell6kletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6keljuk azt is, hogy a
konszolidalt p6nzugyi kimutat5sokban teljesOl-e az alapul szolgSl6 0gyletek es esemenyek valos
bemutatasa.

KommunikSljuk az irdnyftdssal megbizott szem6lyek fel6 - e9y6b k6rd6sek mellett - a konywizsgSlat
teruezett hatokor6t es utemez6set, a konywizsgSlat jelentos megSllap(t5sait, beleertve a Csoport eltal
alkalmazott belso kontrollnak a konywizsg5latunk sordn dltalunk azonosltott jelentos hianyossdgait

Budapest, 2017. Sprilis 10.

n

ry&;-Lt-L

4*+-UJ.

dr. Adorj5n Csaba
UNIKONTO Kft., 09yvezet6
I 093 Budaoest, FovSm ter 8.
Nyilv5 ntartdsba v6tel i

dr. Adorjdn Csaba
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gi_6n-Ggi6; e*"
5,*,ln!":,tr;*_:rl*1"J":"ru",

Konszolidaft 6tfog6 eredm6nykim utat6s
a 2016. december 31-6n vlgzfid-citt tizleti 6v6l

Arbev6tel

(1)

KQ4vetlen rAford lt6sok

Adm inisztratfv 6s 6rt6kesft6si rAfordit6sok

Negativ goodwill

(2,3)

6nzhgyi r6ford itdsok, nett6

R6szeged6s kdzOs v6llalkozds

1 085 042

-97

-72962

-62 234

-64 242

0

342

(10)

Egy6b r6fordit6sok, nett6
P

1

1 340 185

(4)

160 733

I YJY

(5)

-88 303

-8 304

-9 337

0

Az anyavdllalat tulajdonosaira jut6 r6sz
Nem kontrolldl6 r6szesed6sekre jut6 r6sz

Az anyavAllalat tulajdonosaira jut6 r6sz
Nem kontrolldl6 r6szesed6sekre jut6 r6sz

1 117 163

2 455

tA csoport a prezent6lds
struktrir6J6t megveltoztafta, r6szleteket l6sd az 34 klig6szlt6
meglegyz6sben.

A

kteg6szft6 meglegyz*sek a pQtzngyt kimutatasok szeruq
r6sz6t k6pezik.
A z6rQeres hrvatkozcsok a p6nz0gyr Kmutatasokv-vil.
fejezeterre uternak.

PLOTINUS HOLDING NYRT. 6s konszolid6l6sba bevont le6nyv6llalatai
Konszolid6lt p6nzUgyi kimutat6sai az IFRS-ek szerint a 20'16. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m5skripp van jel6lve.

Konszolidelt m6rleg
2016. december 31. napjera

lmmateridlis eszk0z0k

(8)

1 696

2 161

Ingatlanok

(e)

353 810

252 096

G6pek, felszerel6sek, berendez6sek

(e)

61 565

43 457

Goodwill

(10)

9 667

9 667

Nett6 befektetes a lizingbe (hosszu lej6rat[ rdsz)

(1

5)

59 024

49 886

Befektet6sek k0z0s v6llalkoz6sban

(2e)

220 451

0

Tart6san adott kolcs0n0k

(1 1)

74 800

1 600

Halasztott ad6 eszkdzdk

(12)

0

310

K6szletek

(13)

621

226 463

VevOkdvetelesek

(14)

3 389

6 572

Kovetel6sek kozds vdllalkozdssal szemben

(2s)

708 784

0

Pdnzugyi lizingb6l ered6 kdvetelesek (rovid lejdratu r6sz)

(15)

14 947

20206

Nyeres69ad6 kOvetel6s

(16)

44 895

0

Egy6b kdveteldsek 6s id6beli elhatdrolAsok

(16)

270 951

1 967 625

Forgatdsi celU FVTPL befektet6sek

(1

7)

3118416

1 684 506

P6nzeszkOz 6s egyenertekeseik

(1

8)

760 860

340 969

*A Gsoport a prezent6l6s strukt(r5J6t megvaltoztatta, r6szleteket l5sd az

34 kleg6szit6 megfegyz6sben.

A kieg6szlt6 megjegyz6sek a p6nzitgyi kimutatdsok szerves r6sz6t k6pezik.
A zdr6jeles hivakozilsok a phnzligyi kimutatdsok V-Vil. lejezeteire utalnak.

PLoTINUS HoLDING NYRT. 6s konszoliddl6sba
bevont le6nyv6llalatai
Konszorid6lt p6nzusyi n,rr,,fili"..1fnl.,-[f*5;l:l1;1_ffii"""ru",.
31_6n v6sz6d6
6vre

Jegyzett tOke (r6szv6nyek n6v6r6tke 250 FVdb)

Azsi6

s)

238 906

(20)

2 288 369

1 763 369

2 878 894

1 955 158

-790 715

-346 289

137 185

144 455

(1

Eredmenytarta16k

Visszavdsdrolt sajdt r6szv6nyek
Atvaltoztatha6 kotv6ny t6ke komponense

HosszU lejeratU banki hitelek

Tartozdsok k6tv6nykibocs dtdsb6l
Halasztott ad6 kOtelezetts6gek

(21)
(24',)

(23)

288 785

257 103

(24)

547 636

513 522

(12)

67 263

14 738

(25)
Egydb rdvid lejdrat0 kdtelezetts6gek 6s id6beli
elhatdroldsok
Nyeresegad6 k6telezetts6gek

213 906

(26)
(7)

'A Csoport a prezent6l6s strukt0r46t megvaltoztatta, r6szleteket
ldsd az 34 kieg6szit6 megjegyz6sben.
A kieg6szlt6 megjegyz*sek a p6nzilgyi
kimuhtesok szerues r6sz6t k6pezik.
A z6r6Jeres hivakoz*sok a p^nzagyi Mmutatdsokv-vtt.
fejezeteire
utarnak,

PLOTINUS HOLDING NYRT. 6s konszolid6ldsba bevont leSnyv6llalatai
Konszolid6lt p6nzUgyi kimutat6sai az IFRS-ek szerint a2016. december 31-en v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6sk6pp van jel6lve.

Konszolidalt cash flow-kimutat6s
a 2016. december 31-6n v6gz5d6 iizleti 6vr6l
1 243 137

941 816

Val6s 6rt6ken €rt6kelt pdnzUgyi eszkozok nem realizdlt drfolyam elt6r€se

-679 564

49 966

Tergyi eszkoz 6rt6kesit6s6nek nyeres69e

-166 075

0

18 256

10 105

Ad6zes el6tti eredm6ny

Ertekcsokkenes

I

Kdzds szervez6d6s eredm6nye

Ertepapirok 6rtdkesit6se es vasarl6sa, nett6

337

0

-767 966

0

69 595

Kamatr6fordlt6s
Kovetel6sek es egy6b forg6eszk0zok v6ltozesa
K6szletek v6ltozesa

I

305

1 699 857

-1 233 407

2258/.3

-12 127

21 529

-7 323

-62 816

0

Fizetett nyeres69ad6

-123 519

-113 656

R6szesed6sek megszerzese, k0z0s szervezd6s6nek foly6sltott kdlcs0ndk

-929 235

1 128

T6rgyi eszk0z beszez6sek

-415 206

-307 800

400 000

62790

{ aa

0

LlzingUgylethez kapcsol6d6 nett6 penzeraml6s

3 880

13 037

Kapott kamat

2 844

0

Kapott osztal6k

15 700

0

Hitelfelv6tel

46 923

233 410

K0telezettsegek 6s elhatarol6sok v6ltozesa
Fizetett kamat

TSrgyi eszkOz 6rt6kesit6s6nek bev6tele

Tart6san adott kolcson - foly6sitAs

K0tv6nykibocs6t6s

0

490 766

0

437 921

Hitel visszafizetes

-24 543

0

R6szv€nykibocs6tdsb6l sz6rmaz6 bev6tel

550 000

740 000

Sajet reszveny 6rt6kesit€s

105 578

995 507

-550 000

-670 806

K0tveny visszav6s6rl6s

SajAt r6szv6ny visszav6s6rl6s

Tart6san adott k0lcsdn0k
Fizetett osztalek

V6glegesen kapott penzeszk0z

-73 200

0

-200 697

-94 750

49

n

Pdnzeszkozdk az 6v elej6n

340 969

P6nzeszk0z0k az 6v v6g6n

760 860

A kiegdszitf megjegV6sek a pdnzilgyi kimutalesok szerves r6sz6t k6pezik.
A zdr6jeles hivatkozdsok a p6nz0gyi Kmutatdsok V-Vll. feiezeteire utalnak.
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n v6 s z 6 d 6 6 vre

ll' A szimviteri potitika meghatd roz6eremei,
Y
a p6nziigyi kimutat6sok
elk6szit6s6nek alapja
1' A p6nziigyi kimutat6sok elk6szit6s6nek

az alapla6s a v6llalkoz6s folytat6sa

Nyilatkozat az tFRS-eknek vat6 megfetel6srilt

a'9ffffiT3il.:xi.i'Jlilfi:#.1'#'#ilxl!.]o,,:r^*[jfi',t1,*ffii-yjll,i;]s,!F,gj?ff.T1"il""fr:"1-'

p.nzusyi

A p6nziigyi kimutatlsok tartalma
E p€nzugyi kimutatdsok a pLOTtNUS-Holding
Nyitv6nosan MUkOd6 R6
oevont vallalkozdsainak (egy0ttesen:
csoportj vigyonat,
kimutatesait az Anyavararaiffi;;;;;;i"'ilerl'ni"re.

69, mint anyavdllalat 6s a konszoliddldsba

teljeslm6nv6t

n.tvj.rc,i,j,jj

::ly;?,ii#,,:,f[0".

f"fr:il1::!::;i#fr;::;i,:::;r!;'"6nek atapja; az atkarmazott szabdtyrendszer

n c,opo'.t

6s

a

il;.ti1;

m6g6ttes

ernational Accountino
Itek. Az IFRS-eket
e megdllapitotta, hog'y
hogy a csoporr a

[g]y

orting

m-or<

tfi

a he,yzeteket, ame,yn6, az ,FRS-ek
if'r:,T!li{ili:il1!ilii!^1."ffi1ff'.'#'-:,;f?1tfjl.J;:'t,iiiilliiklilifu,:ro1.t
.a perzugyr Krmurarasokban
a keresked6si ciit,i peniugyi inltrum;tu;;k;i
drt6kelni.
kellett val6s 6rt6ken

2. A Csoport bemutat6sa

A Csoport tev6kenys6g6nek riivid bemutatesa
A Plotinus Holding

FLiinul
(6

ametynek gazdasdoi

ure,.er..

d

,,%.".rr:irrrilJi:._x'r1t
6s arapvetd c6rja a

re6nyvdilaratokban

t_"t1116f:. es az egy r6szv6nyre jut6
sajdt

pectig kovesse

ezl az

]o'
t hozzon l6tre, amely dflethat6an
"r6tf"be.t.
mU[OOif<
.

A konszotiddci6 atapja

A

kontroltt els6sorban tutajdonosi.
reszesedes, mds tulajdonosokkat
kotdtt

ftii3,t:',l"JirTlJ:'[::J:l5:g.A;AHi:fir,im'ut.ta,6an

,"S:,lit*,t, vagy egyedi piaci hetyzet
,;;;] ;;ii;il#;:.*
az anyavd,arat a konrro,t _

(pl.
kiv6tel

rerett

A kontro

standard
veltozott
egvbeesi

bbi lAS27). A menedzsment _
ahogy az IFRS 10
sre jutott, hogy a szauaiyoij,s
rieivatozasa

6 jogok megi6te

12

e.

"

i..u.r"ii-iogo*

nem

touu.eg"

PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt p6nztigyi kimutatdsok a2016. december 31-6n v5gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha maskepp van jel6lve.

Az

.6v

lednyv
t6nyleges
r6izeied

folyamdn megszezett illetve eladott

illetve rafordit6sait

eredm6nykimutatds tartalmazza a megszez€s
5tfog6 eredm6nye a csoport 6s a nem kontrolldl6

it

m-eg. Az dtfog6

a

I
o

a

tdnyleges ddtumdig. A

I

eridm6

ra kerolnek, annak erdek6ben, hogy szdmviteli politikeik
dknak.

rdforditdsok, akkor ls, ha a r6trej0v6 eredmeny egy eszkoz

6rt6

j!i"",ffX-''"&.0"'uli

tranzakciok' egyenlegek' bevdtelek 6s

A.Csoport anyavdllalatdnak bemutatdsa (mfrkdd6s kiizpontja, jogi forma, tutajdonosi szerkezet,
alkalmazand6

jog)

4
llglin.rq Holding Nyrt' Magyarorsz6g
Fels6tdrk6ny,

t0rv6nyei szerinl alapitott nyilvdnos r6szv6nytdrsas6g.
T0lgy u. 1. A T6rsas6g a Csoport anyavdllalata.

Tdrsasdg
Zrt.
reszvenyters
A

A Tarsasag szekhetye: 3324

augusztus 7-€n jegyezte be a C6gbir6s6g Plotinus Vagyonkezel6 Kft. n6ven. A Kft. k6s6bb
forma v6lt6ssalj6tt Etre 2008. jrllius 3=-an. A iarsasag 201o-.'november 1O-€n nyilvanosan mgk6d6
2Q11. tebruar 15-6n a Plotinus tozsreszvenyekei bevezettek J eudap".ri Ert6kt6zsd6re. A
T6rsasdg jegyzett tokeje 238.906 ezer HUF, amely 955.623 darab egyenkent 250 HUF (20'ls:2i3
so6 ero n6vertek0
r6szv6nyb6l 6ll.
.-

Plotinus

A tulajdonosi 0sszetdtel a Tersaseg nyilv6ntartdsai szerint a k0vetkez6:

Saj6t 16szv6ny

38 677

16,190/o

19 676

9,20Vo

Zala P6ter*

29 354

12,290/o

29 354

13,720/o

TUnd6rszikla Zrt.

25 000

10,460/o

0

0,00%

Keletfa Kft.

15 000

6,29o/o

15 000

7,010/o

10 785

4,51o/o

18 208

8,510/o

10 760

4,500/o

10 760

5,030/o

11 603

4,860/o

11 603

5,420/o

109 306

51j0%

Zsiday

Viktof-

Szab6 Zoltdn..*
Promix

Zrt.*.*'

Tov6bbi 5% alatti r6szesed6ssel
rendelkez6 r6szvdnyesek

97 728

40,910/o

kOze
ptoti
m6don kell szdmitani. Tulajdonukban 117 41
r' zala Jen6' Zaldn6 Schvarcz Marianna

jogi szem6tyek mindegyike rendelkezik

lamint tulajdonukban dll a For-profit Kft, (mely
lgy a fit. 65/4. S (1) szerint befo[aiukat
6ny-van, amelyek iZ,ZSio -os tulajdoni ardnyt

,

**Zsiday Viktor,
az lgazgat6tanacs elnoke 23 939 db Plotinus szavazatels6bbsegi r6szv€nnyel rendelkezik. A kozveilen, 1OO%6 TUnddrszikla zft' 5 542 db Plotinus tdzs-, 150 db Ptotinus osztil6kels6bbs6gi-, 2800 db ptotinus
reszv6nyt birtokol. Emellett kozvetlen0l 6s kdzvetetten 3 038 db plotinus 2019/A iotv6;yt is birtokolt az
lyek 6sszesen 60 760 db plotinus tdrzsreszvenyre valthatoak 6t.

".*szab6.zolt6n, az lgazgatdtanecs alelnoke 38 101 db-t0zsr6szv6nyt tulajdonol. A szab6 zoltan 100o/o-os tulajdonaban dll6
Vdrhegy Holding zrt. 4 889 db tozsreszvenyt birtokol es 50 db osztaElebobbsegi r6szv6nnyel rendelkezik,
**"*A Promix
Zrl . 26 5'10 db, kapcsolt vdllalkoz6sa a Promix Property Kft. 19 900 db tdzsr6szvennyel rendelkezik.

A Csoport lednyvdllalatai
cggport az anyavdllalatb6l 6s le6nyv6llalatokb6l
IAut6
Kft., a Plotinus Property

6ll. A Tarsasag jelenlegi le5nyvdllalatai a David Gerincklinika Zrt., a plotinus
Kft., a G0nczy 2 Kft. 6s a Gdnczy Holtet lr,ta-nagenient Kft.

13

PLOTINUS HOLDING NYRT.

p6nzrjgyi kimutat6sok a 201 6. december
5?f191'^q3li
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha
m6sk6pp van jel6lve.

3

1

-6n vegz6d6 6vre

A Csoport tagjai, ilietve azok f6tev6kenys6ge 2016.
december 31-6n 6s 2015. december 31-6n
a kdvetkezdk:

Plotinus Holding
Nyrt.

3324 Fels6tdrk6ny,
Tdlgy u. 1.

Vagyonkezel6s

David Gerincklinika
Eg6szs6g0gyi Zrt.

1124 Budapest,
Apor Vilmos t6r 8.

Egeszs690gyi
szolgdltatds

Apor Gy6gytorna
Egdszs€g0gyi Kft.

145 Budapest,
Thdkoly Ut 156.

szolgdltatds

3324 Fels6terkenv.
Tdlgy u. 1.

G6pj6rmU b6rbeadds

,,vegelszamolas
alatt"*

3324 Fels6terkanv,
Tolgy u. 1.

Gdnczy 2 Klt.*'

1093 Budapest,
Gdnczy PAI utca 2.

Plotinus Aut6

G6pjdrm0
Uzemeltet6 Kft.
Plotinus Ingaflan Kft

G6nczy Hostel
Management Kft.***
Plotinus Property

1

238 906

35 000

96,1%

35 000

96,1%

3 000

100o/o

3 000

100o/o

50 000

100o/o

50 000

100o/o

Ingatlanb€rbeadds 6s
fejleszt6s

216 000

100o/o

216 000

100o/o

Sajdt tulajdon0, b6relt
ingatlan b6rbeadAsa,

30 000

100o/o

30 000

100o/o

3 000

51o/o

3 000

51o/o

180 000

100o/o

0

0o/o

EgeszsegUgyi

2. em.

iizemeltel6se

1093 Budapest,
Gdnczy Pal utca 2.

Sajet tulajdonU, berelt
ingatlan b6rbeaddsa,
iizemeltet6se
Sajat tulajdonri, berett
ingatlan b6rbead6sa,

2. em.
3324 Fels6tdrkdnv.
'
gy utca

TOf

1.

213 906

Uzemeltetese

;+]3fiT?:"i:;'i;l'iiljllrt l',i.l1t1l'#ff1,1i,:''n

attt, metv 2017.ianudr 18-6n berejez6ddtt.
A v6serszdmords aratt dr6 c6s

yrt. 20j6.0S.09_6n jegyezt6k be.
A Csoport egyes tagjainak tev6kenysege a kOvetkezo:
DAVID Geincktinika Zt.
A Gerincklinika a n6met-finn DAVID

ger
gy6gytorn-a'
megterhel6se n6lkUl, c6lzottan v5!Z a ge

kezeli a panaszos.okat,. amery egy nemzetkdzireg
is erismert
izede tdi(6letesitett m6dszertan r6nyege,
hogy az izuretek

preventlv es rehabilitaci6s

fejlesztdset.

Apor Gy6gytoma Eg6szs6g0gyi Kfr.

iJffii.i:eSi ?#i;!?;?!""ir:!T#u" a Ddvid
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PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt penzUgyi kimutat5sok a2016. december 31-6n vegz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m5sk6pp van.lel<ilve.

Gdnczy Hostel Management Kfr.
A Tersasagot a 20153r9fi-en megvSs6rolt - Budapest, lX. ker, G6nczy P6l utca 2., 2. emelet (hrsz: 37029/0/A/5) alaft taldlhat6
Nyrt. szAmAra, illetve ezen
- ingatlan iasznoslt6sa c6ljAb6l alipltotta a Csoport. A hostel fix b6rleti dljat fizet a Plotinus HoldingszemAra.
Az Uzemeltetessel
felUiaz uzemeltetdsb6l szArmaz6 eredmeny egy r6sze realizdl6dik az Anyavallalat tulajdonosai
foglalkoz6 tulajdonost6rsak (HostelProfessionals Kft.) az 0zemeltet6sb6l sz6rmaz6 - a tagok kdzdtt rdgzltett meg6llapoddsnak
megfelel6 - eredm6ny m6sik r6sz€t kapj5k.

lednyv5llalatok att6l az id6pontt6l kerUlnek konszoliddl6sra, amikor az irAnyitast a Csoport megszezi, az ir6nyitds
megvds6rldsakor az felvdsdrl6si sz6mviteli eljar€s
megszrin6s6vel pedig
'a kikerulnek a konszoliddlasi kOrb6l. Egy lednyv6llalat
kezel6s. A fizetts6g az 6ladoft eszkozo (nek, az Ujonnan kibocs6tott sajAt r6szv€nyeknek 6s v6llalt
szeiint tortenik
kdtelezetts6geknek az akvizici6 id6pontj6ban fenndl16 val6s 6rtek6t tarlalmazza. A lednyvdllalat nett6 eszk0zert€k€nek (ide6rtve
a leAnyv6llilattal egy0tt megszezett azonoslthat6 bels6 el6dllltdsri immateridlis eszk6z0ket is) 6s f0gg6 kdtelezetts6geinek
val6s 6rt6ken tgli t6b'bletertei goodwillk6nt kerul elszamolesra. Ha az akviztci6 kdltsege alacsonyabb a felvdsdrolt le6nyvdllalat
nett6 eszkozallomdnydnak val6s 6rt6k€n61, a kutdnbseget az 6ves eredm6nyben szdmo|ja el a Csoport'

A

KiSzi5s szeruez6d6s
A Csoport 2016-ban megszerzett egy k6zos v6llalkozdsnak min6sul6 k0z0s szervez6ddst. A koz6s vallalkozas oryan k0z0s
szervez6dds, amelyben i teteX a iOzOs szervez6d6s nett6 eszkdz6rtdke felett rendelkeznek, azaz az eszkdz0k a kdzOs

vAllalkoz6s birtokaban, kezel6s6ben vannak, a kdtelezettsdgek a kdzos vdllalkozdst terhelik, a tagoknak a szervez6d€s egyes
eszkdzeiben 6s kotelezetts6geiben kulon-kulon nincs 6rdekelsege, illetve azokat kozvetlenUl kul6n-kul0n nem szezik meg. A
felek r€szesed6s6t a k6zds vZllalkozds Sltal el6rt nyeres6g vagy vesztes6g tekintet6ben a szez6d6ses megdllapod6s rOgzlti.
A VlBB lroda Kft.-ben a Csoport 32o/o-os r6szesedessel rendelkezik, melyet 2016.11.30-6n szerzett meg. Ez a v6llalkoz6s
k0z0s vdllalkozesnak min6sul. AV188 Szolgdltat6 Korlatolt Felel6ss6g0 T6rsas6got - szekhelye: 101 1 Budapest, Ponty utca 6.;
2004.09.27-en alapltotta az ORCO Property Group S.A. ORCO
c6gjegyz6ksz6ma: 01-09-733822; ad6szAia'. 13410564-2-41
Oeftt-obment Kft. n6ven. Az alapitd (Csoportt6l fuggetlen szeme|y) 0zletr6sz6t 2016.12.01-6n ertekesltette. F6 tev6kenys6ge:
Sajat tulajdonU ingatlan adas-vetele. A fordul6napon a vdllalkozds tulajdonosi szerkezete a k0vetkez6k6ppen alakult:

-

Tranzit-Food
€s Elelmiszeripari Kft.

4028 Debrecen, Simonyi

Plotinus Holding Nyrt.
Tunderszikla Vagyonkezel6 Zrt.

1

GRW lnvest Kft.

1011 Budapest, Ponty utca 6.

1 880

47o/o

3324 Fels6terk6ny, Ttilgy utca 1.

1 280

32%

(t 8. Fsz.2.

600

15o/o

240

6Yo

121 Budapest, Janka

Ut 23.

k0z0s v6llalkoz6sok konszolid6l6sa az Ugynevezett equity-m6dszerrel (t6kem6dszerrel) t0rt6nik, melyet az |AS28R
szab6lyoz. Ezek a vdllalatok nem kdpezik r6sz6t a Csoportnak, azok nett6 eszkozeinek soronk6nt bevon6sdra nem kerul sor,
hanem a befektetest 6lvez6 vAllalat eszkozei 6s kdtelezetts6gei nem kerulnek kimutat6sra soronkent, hanem a befektet6s

A

(rdszesed6s) 6rt€k6t kell m6dosttani

a

kozos v6llalkozds 6tfog6 eredmdny6nek

a

Csoportra es6 r6sz6vel. Az 6tfog6

eredmenykimutatatds sem soronkent larlalmazza a Csoportra es6 r6szt, hanem az aranyos nett6 eredm6nyt egy soron es egy
m6sik soion az ar6nyos egy6b dtfog6 eredmenyt. A m6rlegben a Csoport es a k0z0s vdllalkoz6s k0zOtti egyenleget nem'
azonban az eredm6ny ardnyos reszet ki kell sz0rni,
A k0z0s vdllalkozdsban megszezett r6szesedds kezdetben beker0l6si €rt6ken, a Csoport 6ltal fizetett ellen6rteken ker0l
kimutatesra. Amennyiben a flietett etlendrtdk magasabb, mint a nett6 eszkdz6k val6s 6rt6ke, vagyis goodwill keletkezik, az nem
ki1l6n soron kergl feltgntetesre, a r6szesed6s 6rt6ke taftalmazza ezt a tdbbletet. Amennyiben negativ goodwill keletkezik, az
azonnal, bev6telk6nt kerul elszemolesra, a befektet6s bekerUl6si 6rt6ke ekkor a nett6 eszk0zdk val6s 6rt€ke lesz.
A kdvet6 6(6kel6s sor6n a r6szesedds 6rt6k6t ndveli vagy csOkkenti az akvizici6 utdni id6szakban realizdlt, a befektet6
vallalkoz6sra a befektet6se ar6ny6ban es6 eredmeny 6s egyeb dtfog6 eredmeny, mely az eredm6nykimutatdsban kulon soron
szerepeltetend6. A k6zds vdllalk-ozds 6ltal fizetetUm6gallapitott osztal6k a befektet6nel nem bev6telk6nt, hanem a r6szesed6s
6rt6k6t cs0kkent6 t6telk6nt kertil elszemolesra.

Vdltozlsok a Csoport szerkezeteben
A plotinus Ingatlan Kft. 2016. junius 6-t6l v6gelszdmolds atatt 6ll, melynek z6r6ddtuma a tulajdonosok 5ltal elfogadott hatarozat
szerint 2017ljanudr 18-a. A 2016-os 6v s-ordn e d0nt6s m6g nem v6ltoztatatta meg a Csoport szerkezetet. A Csoport a
v6gelszdmolSs alatt 6ll6 Kft-t folyamatosan kontrolldlta.

-

A Plotinus Property Kft-t 2015. szeptember 08-dn alapltottdk 6s az eljdrds elh0z6ddsa miatt csak 2016. mdjus 09-6n
jegyezt6k be. F6tev6kenys6ge sajdt tulajdonu, b6relt ingatlan b6rbead6sa, oz€meltetese. Ez nem valtoztatotta meg a Csoport
szerkezet6t 2016-ban, mivel - mint el6tdrsas6g - alaptt6s 6ta konszolid6lja a Csoport a Kftt.

-

Az anyavdllalat 2016.'1 1.30-dn 32o/o-os r6szesed€st szerzeft a V188 lroda Kft-ben (l6sd fent).
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Konszorid6rt o6nziiovi kimulat6sok a2016.
december 31-6n vegz6d6 6vre
Minden adat eFt-bln, fiv6vi'tra mdsk6pp
van jelcilve.

A p6nzilgyi kimutatdsok prezentdllsdnak p6nzneme,
pontossega
mutatasok forintban k6sz0ltek (prezentdlds p6nzneme)
6s
el(.
dn lej. A k6t deviza drfolyama a beszemoldsi
id6szakban

Romdn lej (RON)

68,53

69,36

313,12

308,68

69,22

69,46

4. A sz6mviteli politik6k l6nyeges elemei
A pdnzii gyi ki mutatdsok prezentdtdsa
A Csoport az ellen6z6se alatt6116 v6llalkozdsokr6l
kdzz6 (tov6bbiakban: p6nz0gyi

egyuttesen konszotidatt p6nz0gyi kimutatesokat
ii:1-Lt.yillalah6l
tesz
rimutatasoilT Cii'plrt
p6nzu-gyi r<imutata#'ii<ovetkez6ket
rogtarja
mag?'oan (reszek):

-

konszoliddlt m6rleg;
konszolid6ltdtfog6eredm6nykimutatds;

konszolid6ltsajdtt6ke_vdltoieskimutatis;
konszoliddlt cash_fl rw kimutatds;
kieg6szrt6 megjegyz6sek a konszoriddrt p6nzugyi
kimutat6sokhoz.

A csoport ugy dont' hooy.az 6tfog6 eredmenykimutatdst
egy dndll6 kimutatdsban,szerepelteti, 0gy,
eredm6nyhez kapcsol6d6 i6tetetet izonos
hogy az egy6b dtfog6
timui.ii.i.n, az id6szat neii;

.y;;;g"

(veszres6ge) utan jerentti meg.

A p rezentill dssa/ kapcso I atos I 6nyegesebb
d6 ntfusek

lcsoport

6ssze
A kon
p6nzu
utols6

az IFRS szerinti konszoliddlt.p6nzogyi kimutataset
bgut6bbi alkalommal.a 201s-ds uzteti 6vre
keszitette
el, a 2014penzugvi kimutatdsokat
^"tiinr.p.r"ncia
tozsoei'-i.i"nret iri.l

-a

tl' A

rl,gki;"it

6s
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PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt penzUgyi kimutat6sok a2016. december 31-6n vegz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha misk6pp vanjeltilve.

Az ellen6rt6kbe bele kell szdmltani:
a megfizetett vagy j6r6 p6nzt;
a kombindci6 kapcsen a felv6sArl6 6ltal kibocs6tott reszvenyek val6s 6rt6k6t (a val6s 6rt6k a kibocsAtds napjAn
6rvenyes r6szv6nyArb6l szarmaztatand6);
az 6tadott egy€b eszkozok val6s 6rt6k€t (csbkkentve az esetleg dtadott kdtelezetts€gekkel);
a fugg6 ellen6rtekek val6s 6rt6kdt, vagyis az ellenerteknek azt a reszet, amelyet bizonyos j0v6beli esemenyek
bekdvetkez6sekor (be nem kdvetkezesekor) kell Stadni vagy jer vissza.

-

Amennyiben a f0gg6 ellen6rt6k becsuft erteket6l a t6nylegesen dtadott (visszakapott) 6rtdk elt6r, akkor ezt a k0ldnbdzetet az
eredmeny terhdre vagy lavara szemofa el a Csoport abban az id6szakban, amikor a kOldnbOzet 6rt6ke sz6mlthat6vA vdlt.

Meqszeaett n ett6 eszkdzdk meqh alhrozdsa

Az uzleti kombin6ci6 keret6ben megszezett eszk0z0ket €s k6telezettsdgeket az Uzleti kombineci6 napjdn 6rv6nyes val6s

erteken kell 6rt6kelni. Az 6rt6kel6s sordn fel kell venni a merlegbe azokal az eszkozoket 6s kotelezeftsegeket is, amelyek nem
szerepelnek a felvdsdrolt gazd6lkod6 egyedi penz0gyi kimutatasaiban, de a megjelenit6s0ket a standardok el6trjdk.
Kgl6n6sen ide tartoznak a felv6s6rolt gazddlkod6nAl megl€v6 bets6 el66llit6s0 immateri6lis eszkdzOk, illetve a kdtelezettsegek
val6s ert6ken azokat a fugg6 kotelezettsegeket, amelyek a felvdsdroltat terhelt6k az gzleli
kozott meg kell jeleniteni
kombin5ci6 napj6n, fuggetlenUl att6l, hogy az IAS 37 szerint ezek nem jelenithet6ek meg kotelezettsegkent az egyedi p6nz0gyi
kimutatdsokban.

-

-

Gooclwill
A megszezett lednyv6llalat6rt adott ellenertek (ellen6z6s kOftsege) 6s a megszezeft nett6 eszkdz0k kUl0nbdzetegoodwillk6nt,
kergl hegjelenlt6sre, amely nem amortizdlhat6 immateridlis eszkOz. Ezt a goodwillt p6nztermel6 egys6ghez (CGU) rendeli a
Csoport 6i minden 6vben ieszteli, hogy megdtlapttsa, nem 6rt6kveszteft-e a goodwill. A goodwill 6rt6kveszt6si teszlje sor6n a
CGU megt6rul6 6rteket kell a CGU konyv szerinti ertekehez viszonyftani. Ha a megt6rul6 ertek kisebb, mint a CGU kdnyv
szerinti 6rt6ke, akkor - hacsak nincs egyertelm(en s6rUlt eszk0z - els6k6nt a goodwillt kell leirni. A goodwillt k6s6bb visszakni
nem szabad. A CGU megt6rUl6 €rt€ke a haszndlati 6rteke es az 6rt€keslt6si k6lts6gekkel csdkkenetett val6s Erteke k6z0l a
nagyobbik.

Amennyiben a kepz6d6 kulonbozet negativ dsszeg0, akkor ezt a kulOnbozetet egy Osszegben_ az eredm€ny javdra kell
elszdm6lni, mint a Csoport szempontj6b6l ,,el6ny0s akvizlcir n" elert eredmdnyt; ez az eredm5ny a felvdsdrl6 t6rsasdg
tulajdonosait illeti.
Nem

kontroll6l6 6rdekelts6q (NCll

Zr1, az Apor Gy6gytorna Eg6szs€gugyi Kft. es a Gonczy Hostel Management Kft' a
konszolid6l6s szempontjdb6l olyan v6llalatok, amelyeket az anyavellalat kontrolldl, de 100o/o-ban nem tulajdonol.
A konszilid6lt penzugyi kimutatdskban ezen le6nyvallatok nett6 eszkdzeit (eszkozeit 6s kdtelezetts6geit) az anyav6llalat teljes
eg6sz6ben megjeleniii. A konszolidAlt sajdt t6k6nek azonban csak a megszerz6s ut6ni 6s csoportra jut6 r6sz6t jeleniti meg
anyavdllalatra jut6 saj6t t6kek€nt a Csoport.
A iednyvallalati nett6eszkdzok nem kontrolldl6 r6szesed6sre jut6 6rteket (ide6rtve az akvizicidkor megl€v6, az akvizlci6 utdn
keletkez6 €s az akvizici6s val6s 6rt6k m6doslt6sok hatdsait is) elkolonitve egyetlen soron jelenlti meg a Csoport nem kontrolldl6
6rdekelts6g n6ven. A nem kontroll6l6 6rdekelts6g a sajat t6ke - nem anyav6llalat tulajdonosaira jut6 - resze. .
A nem kontrollel6 erdekeltseget a Csoport a nett6 eszkozok aranydban jeleniti meg (k6nyv szerinti 6rt6ken) az egyes
fordul6napokon, azt nem Ert€keli val6s 6rt6kre az egyes Ozleti peri6dusok v6g6n'

A Ddvid Gerinckilinika Eg6szs6gUgyi

Az eredmdnykimutatdshoz kapcsol6d6 szdmviteli politikdk
Arbev6tetek
Azokat a hozamokat, amelyek a Csoport f6 bevdtelszez6 tevekenysegenek a r6sz6t k€pzeik az drbevdtelek kdzdtt mutatja be a
Csoport az 6rt6kpaplrokon el6rt 6rt6kn0veked6st es az azok 6rtekeslt6s6b6l szdrmaz6
Csoport. lde sorolja
nyeies6geVvesztes6get, az osztal6kbev6teleket (mint re6lbefektet6sekb6l sz6rmaz6 hozamot), illetve azt a kamatbevetelt,
amely a-norm6l a beiektet6si tev6kenys6gb6l sz6rmazott. Emellett arbevetelkent mutatja ki a Csoport az egyes le6nyvdllalatok
f6tev6kenysdg6b6l sz5rmaz6 hozad6kot (eg6szs69Ugyi szolg6ltat6sok, hostel b€rbeadds).

a

Mfr

kld6shez kapcsol6d6 rdforditdsok

A nem p6nzugyi jellegU r5forditAsokat a kovetkez6 kateg6ri6kba kell besorolni:

A

a

k0zvetlen rafordltasok kbz6

az

drbev6telekhez k0zvetlenUl kapcsol6d6

-

kdzvetlen r6forcllt6sok:

-

kozvetett rdforditdsok: A Csoport itt mutatja ki a fenti kateg6riSba nem sorolhat6, egy6b bev6telekhez nem
kapcsol6d6 tetelek, Az €rt6kesit6si 6s adminisztrattv rdfordit6sokat a Csoport - tekintve el6bbi jelent6ktelen s0lydt -

Csoport

r6fordltdsokat sorolja.

egyuttesen mutatja be 6s csak a kieg6szlt6 megjegyz6sekben reszletezi
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Eov6b bev6telek 6s

r1fordftisok

i
I
P6nztiovi bevitelek 6s rdfordltdsok

csoport
pozlci6n'

A

fordltdsokat (mint sajdt finanszfrozdsdnak egyik
terh6t)
perijgvi. f.tv;;;i;;"':iJ;6nyhatdsetmutatja be a p6nzugyi eredm6nv

nyeres6g/v

.kpgsoroio"
taiott

uldnbdzetek,

osTtarer,

i.r.i.iu.l i"ii

itt, hanem

..

(6rt6kpaptr ert6kesit6s miatii
airuuei"rlr k6)ott szereperteti.

J iiv ed el e m a d 6 r6fo rd itds

A

jdvedelemad6 rdfordit6st

a

t6nyleges

6s a

halasztott jovedelemad6 osszege alkotja. rde
sororja

ldtvdnycsapatsport tdmogatdsbot szarinaio
ratorott-dsait is,

n.

Eov6b 6tfoo6 eredm6nv

".ix "i

rio'[rne,i

kerultek kifizet6sre.

Az egy6b dtfogd eredm6ny olyan t6teleket foglal
magdban (ideertve az dtsorolds

5i:lii::"il;:1"#i:1f;:f"A'r;j;.1T,ilJi,'il:'|.,1m.:;"ii"tt''ioo.i."ki";'"?iinv

a

csoport

a

.miatti m6dosltdsokat is), amelyek nem

,e.,"ieni, d;

il;;;;rt

szerei kdrben

t 6s veszles6gek.t n:I_a-:J!u9 jeteniteni_meg.
atapjdn a Csoport
az eredmennyet szemben vat6s 6rt6kinEz6rte]A[
pan;6ii
mutatja
ki.
Amennyiben
nyur.s€geket
l-"J19 In69o".
megjelenlteni.

Eov r6szv6nvre

6s

iut6 eredm$nv

A r6szv6nyenk6nti hozam

6vlen forjatomb;n

t6; i

mellett a hrsuldst okoz6
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kapcsol6d6 szilmviteti politikSk, az eszk'ziik

jut6 6ves eredmenyt etoszrjuk az
adotr
a tdrzsr6szvenyek

lflffillkhozamot

6s kiitetezefts6gek megjetenitkse

6s

lnoatlanok
A Csoport az ingatlanokat beker0l6si 6rt6k0k
halmozott 6rtekcsokken6ssel 6s 6(6kveszt6ssel
csokkentett ert6k6n tartja nyilvdn.
ji:lJnsatlanok otr"iuiE.r,"r besoroldsra r"rur."r o.i"r,ter6si c6t0 insailanok 6s fejteszt6si
c6tri

f;rff:fff#."::THl

Eov6b o6oek, fetszeretflsek, berendez6sek

Az.egy6b

g6pek,
nyi
nem

6rt6k€n tartjuk
egy6b vissza

6se

k
a

el es 6rt6kveszt6ssel csokkentett
erz6si drat, bele6rtve a vdmot €s

ta
m

len koltsegeket.

6nek' eltevolitesdnak, valamint a helyszln helyredllttasanak
becstilt k0lts6gei is a bekerul6si ertek r6sz6t
€ kdtelezettsegre az IAS 37 (c6ltar6lekok, fdgg6 i;iJ;i"it".ig"t
6s k0vetet6sek) rendetkezesei szerinr
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Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mSsk6pp van lelcilve.

Haszndlatban l6v6 eszkOz0kkel kapcsolatban felmerUlt kOlts€geket akkor aktivdlunk, ha az eszk0zk6nt val6 aktiv6lds vagy a
rdaktiv6l6s feftetebit teljesltik, a karbantartesi 6s javltdsi kOltsegek felmer0l6s0kkor kdltsegkent ker0lnek elszdmoldsra. Az
esetleges nagyobb atvizsgal6si k6lts6geket is eszkdzk6nt jelenlti meg a csoport.
Az eszkozok 6rt6kcsdkken6se linedris modszer szerint kerul elsz6mol6sra. Az eszkdzok beszez6si 6rt6k6t a haszndlatbavdtel
id6pontjdt6l kezd6d6en, az eszkozok hasznos elettartama alatt lrjuk le.
Eszk0z0k iellemz6 hasznos 6lettartalma:
G6pek 5s berendez6sek
lrodai berendez6sek, felszereldsek

3-7 6v

56v
76v

JdrmUvek

Az eszk0z0k selejtez6sekor a beker0l6si 6rt6k 6s a halmozoft 6rt6kcsdkken6s kivezet€sre kerul. Az eszkoz eladSsakor a
bekerUl6si 6rt6k 6s a halmozott 6rt6kcsdkken6s kivezet6sre kerul, az esetleges nyeres6g vagy vesztesdg a teljes 6tfog6
eredmenykimutat6sban ker0l elszdmol6sra.
Azon eszkdzdk eset6ben, amelyekre 6rt6kcs6kken6st szdmolunk el, minden olyan esetben, amikor valamilyen esem€ny vagy a
kdrUlm€ny megvaltozesa arra utal, hogy k0nyv szerinti 6rt6kUk nem ter0lne meg, megvizsg6ljuk, hogy bekovetkezett-e
6rt€kveszt6s.

Az 6rt6kveszt6s merteke az eszk1z kdnyv szerinti 6rt6ke €s megter0l6 €rt6ke kozotti k0ldnbs6ge. A megt6rul6 6rt6k az eszkoz
ertekesltesi kdlts6gekkel csOkkentett val6s 6rt6ke 6s haszndlati 6rt6ke kdzOl a magasabb.
I m m ate ri d I i s esz kdz

i5

k

Az immateri6lis eszkOzdket a beker0l6si edekUk halmozott 6rtdkcs0kken6ssel €s 6rtdkvesztdssel csOkkentett 6rt€k6n tartjuk
nyilv5n.

A v6rhat6 6lettartam sordn ertekcs0kken6st sz6molunk el a line6ris lelr6si m6dszer szerint.

Goodwill
A goodwillre szisztamatikus amortizdci6t nem szabad elszemolni. A goodwill a halmozott 6rt6kveszt6ssel csOkkentett beker0l6si
6rtdken szerepel a k0nyvekben. A goodwill tekinteteben 6vente vdgzUnk vizsgalatot, hogy bekdvetkezett-e 6rt6kveszt6s.

K6szletek

A k6szleteket a beker0l6si 6rt6k 6s a nett6 realizalhat6 6rt6k kbzttl az alacsonyabb 6rt6ken kell nyilvdntartani. A k6szletek
k0ltsegei FIFO elj6rds alapj6n hatSrozhat6ak meg. A nett6 realizdlhat6 ertek a kdszletek osszes befejez6shez sz0ks€ges €s
6rt6kesit6si k0lts€ggel csdkkentett becsUlt elad6si 6rdt jelenti.

VevSk6vetel6sek
A vev6kdvetel6sek k6ze a vev6kt6l a szokesos Uzletmenet soren eladott 6ruk6rt vagy nyujtott szolg6ltat6sok6rt j6r6, forgalmi
ad6val ndvelt ki nem egyenlitett ellen6rt6k. Ezekaz Osszegek vdrhat6an egy 6ven belul (vagy a szokasos mUk0d6si cikluson
belUl, ha az hosszabb) befolynak, lgy a forg6eszkdzdk k0z6 keriilnek besoroldsra. A vevdkdveteldsek sz6mldzott 6rt6ken
kerUlnek megjelenit6sre, mely kezdetben val6s 6rt6kkel lenyebeben megegyezik.

Eav6b kiiveleldsek 6s iddbeli elhatdrolisok
Ezek a kdvetel6sek a tObbi kdvetel6s kOzd nem tartoz6 fizetdsi igdnyeket larialmazza. Az 6rtdkel6suk a vev6kdvetel6sekevel
egyezik meg. Ezen a merlegpozici6n jelennek meg az aktiv iddbeli elhat6rol6sok is. Jelent6s t6tel lehet e m6rlegpozlcion belul a
br6kerekkel szembeni kOvetel6sek.
Br6kerekkel szembeni k0vetel6sek magukba foglaljdk azon kdveteldseket, melyekkel kapcsolatosan a Csoport az 6rt6kpaph
€rt6kesit6sre vonatkoz6 szerz6d6st mdr megkotdtte, azonban a m6rlegfordul6napon az 6rt6kesft6si arat meg nem kapta meg.
Ezen k0vetel6sek a szamviteli politikdban, a kOlcs0ndkkel 6s kOvetel6sekkel kapcsolatosan ismertetettek szerint kerUlnek
elszdmol6sra.

A

Csoport az 6rt6kpapir kereskedOkndl vezetett,
egyenlegeil is ezen a pozlci6n mutatja ki.

az €rt6kpaplr 6s haterid6s

Ogyletekhez kapcsol6d6 let6ti sz6ml6inak

Kiivete I 6s e k 6 rt6 kv e sztAse

A kOvetel6sekre akkor szdmolunk el 6rt6kveszt6st, amikor val6szlnfv6 v6lik, hogy a Csoport nem fogja tudni beszedni 0sszes
kintl6v6s6g6t (vev6nek p6nzUgyi nehezsegei vannak, cs6d- vagy felsz6mol5si elj6r6s indult ellene). A jelent6s p6nzUgyi
eszkdzdkre egyedileg, a nem jelent6s penzugyi eszkozok csoportjera osszevontan szdmoljuk el a sz0ks6ges €rt€kveszt6st.
Amennyiben objektfv bizonyitdk van arra, hogy az amortizdlt bekertldsi 6rt6ken nyilvdntartott kdlcsdndk0n 6s kOveteldseken
6rt6kveszt6s miatti vesztes6g keletkezett, a vesztes6g 0sszeg6t az eszkbz k6nyv szerinti 6rt6ke, valamint a becsOlt j6v6beni
cash-flowknak (figyelembe nem veve a j0v6beni hitelezdsi vesztes€geket, amelyek meg nem merultek fel) a p6nz0gyi eszkoz
eredeti effektiv kamatldbdval (azaz a bekerUl6skor kisz6mltott effektiv kamatldbbal) diszkontdlt jelen6rt6ke k0z0tti
kUldnbdzetkdnt kell meghat6rozni. Amennyiben nincs objektlv bizonyit6k valamely penzugyi eszkdz 6rt6kvesztesere, egy
hasonl6 hitelkockdzati jellemz6kkel rendelkez6 csoportban egyUttesen vizsgdljuk meg az 6rt6kveszt6s szuksegesseget. A
19

PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt p6nzugyi kimutat6sok a2016. december 31-en v6gz6d6
6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve,
jelcilve.
ha m5sk5pp van

n a korosites alapjdn t0rt6nik a

kalk

ansag eseteben az

ki a k6vetel6s 6rt6k6t, a kdzveflen0
okat a kdvetereseit, aheryei Lly

J

lffijilT:f'^:',jfX

P6nzeszk6z6k 6s eoven6dikesek

likvid
elhanyago

yan,

k eredeti lejdrata
szdmlahitel, de

sekkel egy
ett6 eredm

a

P6nziiovi eszkdziik (a mdr r{sztetezetteken klviill
Az IAS 39 hat6k0r6be tartoz6 penzugyi eszk6z0k az aH,bbi n6gy csoportba
sorolhatOak:

A

nyereseggel vagy vesztes6ggel szemben val6s 6rt6ken 6rl6kelt p6nzugyi
eszkoztik
k6lcs0n6k 6s k6vetel6sek
lejAratig tartand6 befektet6sek
6rt6kesithet6 p6nz0gyi eszk0z0k

vezet6s

a megszezes

id6pontjaban halilrozza

g.penzusyi eszkozdk besorolesat. A p6nz0gyi eszkozok kezdeti

Te.s
6rt6kel6se val6s 6rt6ken tortenik. Az adott eszkoz megjel6ntt6s€re
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napjaval kerul sor.

Nyeresdggel

megszezett
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eszk6z0k, amelyeket 6rtekesithet6nekjeloltek meg
csOnoknek 6s kdvetelesekneh tuj rqaraiig tartand6 befektet6snek; (c)
az eredm6nnyel
eszk0z0knek.

kezdeti megjelen6st k6vet6en

azon penzugyi eszk6z6k, melyek FVTpL kateg6ridba tartoznak val6s
erteken kerulnek
6rt6kel6sre. A val6s 6rtekben bekovetkezett k6s6bbi veftozasok neit6
eredmenybJ kerutnek.
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A kdlcsonok 6s kdvetel6sek, valamint a lejdratig tartott penz0gyi instrumentumok
val6s 6rt6ken kerglnek be a konyvekbe,
kes6bbiekben pedig az 6rt6kveszt6sset
m6dszer haszndlat6val.

a
cione-ntett ambrtizaft"uekeruieii erteiii. kerulnek 6rt6ket6sre az effekttv
kamaildb

A tranzakci6s k6lts6geket az eszkdz 6rt6k6hez hozzd kell szdmttani, kiv6ve
az FVTpL eszkdzoket, amelyek eset6ben

tranzakci6s kdltseg a nett6 eredm6nyt terheli.
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Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mSsk6pp van jelcilve.

Az FWPL katag6ridba sorolt penzugyi instrumentumok kapcsdn 6rt6kveszt6s elszdmol6sdra nincs szukseg, hiszen azok
6rt6k6t minden id6szak v6g6n val6s ertekre kell igazitani.
Amennyiben egy AFS p6nzugyi instrumentumra €rt6kveszt€st kell megjelenlteni, akkor azt az egyeb 6tfog6 eredm6nnyel
szemben kell elszdmolni, kiv6ve, ha az 6rt6kveszt6s hosszri id6n kereszt0l fenndll vagy jelent6s. Ekkor az 6rt6kveszt6s a nett6
eredm6nyt 6rinti azzal, hogy a kor6bban az egy6b dtfog6 eredm6nyben megjelenltett veszteseget (nyeres6get) is 6t kell sorolni
az eredmenykimutatasba.

Pd nz il

ovi kdte I ez etts 6q e k

A Csoport minden penz0gyi kdtelezettseget kezdeti megjelen6sekor val6s 6rt6ken 6rt€kel. A kivezet6s akkor tdrtdnik meg, ha

a

p€nzOgyi kOtelezetts6g rendez€sre ker0lt (kiegyenlitett0k, elengedt6k, vagy nem 6rv6nyesfthet6).

Az eredm6nnyel szemben val6s drt€ken 6rt6kelt p6nz0gyi k0telezettsegek olyan penzugyi kotelezettsegek, melyeket a Csoport
keresked6si cdllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti megjelenit6sekor az eredm6nnyel szemben val6s 6rtdken drtekeltnek
min6sitett. A keresked6si c6l0 pdnzUgyi kdtelezetts6gek kdze azok a k6telezettsegek tartoznak, amelyeket els6sorban a r6vid
tdvU 6rfolyammozgdsokb6l vdrhat6 nyeres6g miatt vdllalt a Csoport. Ebbe a kateg6ri6ba tartoznak azon hatdrid6s ugyletek is,
melyek nem min6s0lnek hat6kony fedezeti instrumentumnak.

Hossz( lej6rat(, fix kamatoz6s0 p6nzUgyi kOtelezettsegek (bankkal 6s kapcsolt v6llalkozdsokkal szembeni kotelezettsdgek 6s
dtvdlthat6 k0tv€nyek) val6s erteket a diszkonteft cash-flow 6rt6kel6si technikdval hazlArozza meg a Csoport. A kotelezeds6gek
penzdramait a Csoport altal hasonl6 penz0gyi instrumentumokndl elfogadhat6nak tartott kamatldbbal diszkontdlja. A vdltoz6
kamatozdsf, illetve az egy 6ven belul lejar6 p6nzUgyi k6telezetts6gek konyv szerinti 6rt6k6n6l az a v6lelem, hogy azok val6s
6rt6ke v6rhat6an megjegyezik a kdnyv szerinti 6rt6kkel.

A hiteleket 6s kdlcs6ndket a tranzakci6s kOlts6gekkel csOkkentett val6s 6rt6ken veszi a Csoport nyilvdntartdsba. A kes6bbi
id6szakokban az effektlv kamatl6b m6dszerrel meghatdrozott amortiz6lt bekerOlesi 6rt6ken szerepelnek. Az effektlv kamatot a
kdlcsOn futamideje alatt a nett6 eredm6ny terhdre szdmolja el a Csoport.

Osztal6kok

A Csoport az

anyavdllalat r6szv6nyeseinek fizetend6 osztaldkot a Csoport p6nzUgyi beszdmol6jdban az eredm6nytartal6k
cs0kkent6s6vel egyidejilleg kOtelezetts6gkent mutatjuk ki abban az id6szakban, amelyben a tulajdonosok az osztal6kot
j6v6hagyt6k. A nem kontrolldl6 (kisebbs6gi) tulajdonosokra jut6 osztaldkot hasonl6 m6don kell elszdmolni, de az anyavdllalat
tulajdonosira jut6 oszta16kt6l elkUlOnitve kell megjeleniteni.
Saidt r6szv6nvek
Ha az Anyavdllalat vagy egy a Csoport egy lednyvdllalata megv6sdrolja az Anyavdlalat rdszv€nyeit, a kifizetett ellen6rt6k 6s a
jdrul6kos kdlts69ek Sajdt 16szv6nykent kerUlnek kimutat5sra, sajdt t6ke cs0kkent6 t6telk6nt, amtg a r6szv6nyek bevonesra vagy
Ujra eladdsra nem kerUlnek. Amikor ezeket a r6szvdnyeket a k6s6bbiekben a Csoport eladja, az a sajdt t6ke 6rt€k6t noveli rigy,
hogy az ezen keletkez6 nyereseg vagy veszeteseg kozvetlenol a sajet t6ket 6rinti. A sajat r6szvenyekkel kapcsolatos
tranzakci6kat a tranzakci6 napjdn kell kOnyvetni.

ldsok
A szdllit6kat 6s egy6b k0telezetts6geket valamint az elhat6roldsokat bekerol6skor val6s eft6ken vesszuk nyilvdntartdsba mely
6ltal6ban a nomindlis 6rt€kkel egyezik meg. A k6s6bbi id6szakokban az effektlv kamatt6b m6dszer6vel meghat6rozott
amortizelt beker0l6si 6rteken szereoelnek.

Atueftoztath at6 kiitu 6 n v e k

A

Csoport finanszlrozdsdban 6tv6ltoztathat6 kdtv6nyek szerepet kapnak. Az dtv6ltoztathat6 kdtvdnyek konverzi6s opci6t

tartalmaznak. Az 6tvdltoztathat6 kdtv6nyeket ket reszre kell bontani szdmviteli prezentalas c6ljdb6l.

A konverzios opci6, amely egy meghat6rozott osszegu k6szp6nz vagy m6s p6nz0gyi eszkoznek a Csoport (anyavSllalat) saj6t
t6keinstrumentumainak fix darabszdm0 cser6j6vel rendez6dik, t6keinstrumentumnak tekintend6.

A kibocsdtds id6pontj6ban a kOtelezetts6g komponens val6s drtdke a hasonl6 nem atvalthat6 instrumentumok aktudlis

piaci

kamatldba segits6gdvel ker0l meghaterozAsra.Ez az Osszeg a kOtelezetts6gek kOzbtt kerol kimutatasra, az effektiv kamatl6b
m6dszer6vel amortizSlt beker0l€si 6rt6ken, a konverzi6s opci6 miatti megsz0nletesig vagy az instrumentum lejarataig.
A t6kek6nt besorolt konvezi6s opci6 6rt6ke az eg6sz dsszetett instrumentum val6s 6rtekeb6l a kdtelezettseg komponens val6s
6rt6k6nek levondsa alapjdn hatdrozhat6 meg. Ez az dsszeg a t6keben, annak r6szek6nt kerUl kimutatdsra, a jdvedelemad6

hatdsdt6l megtisztltva,

a

kds6bbiekben pedig nem 0jra 6rt6kelend6. Tov6bbd,

a

t6kekent elsz6molt konvezi6s opci6

a

lehiv6s6nak id6pontjdig a t6k€ben marad, amikor a t6k6ben elszdmolt egyenleg a r6szv6ny 6zsi6 kozd kerul atsorolasra. Abban

az esetben, amikor a konvezi6s opci6 nem kerUl lehlvAsra a lej6rat ddtumakor, a t6k6ben elszdmolt egyenleg

eredmdnytartal6k k6ze kerUl 6tsorol6sra.
elszamolt nyeres69et vagy vesztes69et.

A

A

az

konverzi6s opci6 6rv6nyeslt6se vagy lejdrata nem keletkeztet eredm6nyben

konvezi6s kdtveny kibocs6tdsdhoz kapcsol6d6 tranzakci6s kdlts6gek kdtelezettseg 6s t6ke komponensek kdzdtti

megosztesa

a

kapott ellen6rt6k megosztasanak ardnyAban t0rt6nik.

A

t6kekomponenshez tartoz6 tranzakci6s k0lts6gek
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Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mAsk6pp van jelcilve.

lll. A p6nztigyi kimutatisok elk6szit6sekor alkalmazott

l6nyeges

becsl6sek 6s a bizonytalansigok egy6b forr6sai

kell tennie azon
A Csoport szdmviteli politikainak alkalmaz6sa soren a vezet€snek donteseket, becsl6seket 6s felt6telez6seket
".iXOiOX

er kOtelezeits6geknyilv6ntart6si 6rt6ke tekintet6ben, amelyek m6s forrdsokb6l nem nyilvanval6ak.

alapulnak' A
A becsl6sek 6s a kapcsol6d6 feltdtelez6sek multbeli tapasztalatokon 6s mds, relevdnsnak min6sitett tenyez6k0n
ieny.g". eredmenyek elt6rhetnek ezen becsl6sekt6l. A becsl6sekei 6s az ezeket megalapozo feltetelezeseket folyamatosan
fel0l kell vizsgdlni.
kizeftlag ea az
A szAmviteti becsl6sek modositdsait a m6dosltds id6szakdban kell elszdmolni, amennyiben a m6dosltas
6s a
tdrgyid6szakot
a
a
m6dos[t6s
i
amennyiben
id6szakokban,
kovet
6s
azazl
idoszakot 6rinti, vagy a modosttas id6szak6ban
jov6beli id6szakokat is 6rinti.
amelyeket a csoport
Az aldbbiakban ismertet6sre kerulnek azok a kritikus dontesek - a becsl6sekbt tartalmaz6k kiv6tel6vel,
voltak a penzugyi
meghozott a sz6mviteti politikdinak az alkalmazdsa sor6n, €s amelyek a legjelentosebb hatdssal
kimutatesokban megjelenitett dsszegekre.

Val6s 6rl6ken tiirt6n6 6ft6kel6s
ettsegek val6s 6rt6ke nem dll
alapjan hatarozza meg. Az be
l6s alapj6n t0rt6nik a val6s 6rt
kotelezettseghez kaPcsol6d6

ik olyan ugyletekbe, amelyek jelent6s.imm.anens-kockdzatot hordoznak
tu6rtefeids az standard6k Aital megAllapltott id6pontban t6rtdnik meg'
n -igen gyorsan v6ltozhat'

-g
eze

A csoport
(spekulativ
azonoan

K6vetel6sek (ide1rtve

a lfzingk6vetellseket is) becsiilt 6rt6lrveszt6se, megt6rlil6se
d6 becs0lt veszteseg mert6ke alapj6n hatdrozza meg
egellapltasra kerUl. Amennyiben az ugyfelek pel3g.Syi
lehet,'6s az addig elszdmolt 6rt6kveszt6s m6rt6kdt is
sei. Ezek kock6zatkoncentraci6t jelentenek, mert egy
zeg0 k0vetel€s v6lhat bizonytalanna'

N agyobb

6r76kfi eszkiSzdk megt6rfircse

Onma
egyr6szt
ipar6gbin a

A Csoportnak vannak olyan eszkdzei is (a k0veteleseken klvUl), amelyek
Ezek erteke bizonyos n"fy"..t"ifrn i<edvez6tlenol vdltozhit. Ez

csokkenese),

de ad6dnai

aOlOt

is, hogy egy

kapcsol6d6

idegenforgalmi mutat6k alakulnak mdsk€nt).
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lv. sz6mviteri poritika v6rtoz6s1, p6nztigyi
kimutatisok napjin
3 e"
m6g hat6ryba ngm ripett rFRS-ek
riiic-"r, uarr,ato- hatSsa,

kor6bbi alkalmaz6sok

.alkalmazoft szemviteli politikdit 2016_ra.

i

rFRC-ek vdrtozdsainak hat6sdt
bsoport p.nzugyi
yamatban rev6 rFRS-ek €s rFRrc-ek'"ait,itlr.iiir kimutatSsaira az
v6rhat6 hatdsdt

![i6or[,['n.r"nek

il,fr:Jli"? :ff

rte,|m ez6se

i1'$1,!,,?""

k

jetent6s hatdssat

(i

de6

; pd,*ijvi

e.

ri"r

rtue azok m 6dos itds a it

is )

r,ii,iutatdsokra

"e

fJ:"*l"rt"titolasi

id6szakt6l hatdlyba Ep6' a|IASB dltal
kdzz6tert 6s az EU dttat etfogadott rij
6s m6dositott standardok 6s

ekben l6v6 6

ktet6sek', st
16. szeptemb
elt

s(

t:

an

lFRs 11 "Kdzds megallatrod6sok" standard
m6dosit6sai
2015' november 2q-e; o;idvb" repat zorti.lilil;:J""i
^-fgzds tev6kenys6gben var6 r6szesedesszerzes erszdmor6sa -

f,*:fltff"t;sadva

iretve az azt k6vet6en kezcr6d6 beszdmordsi

gyan szdmoljdk el a gazddlkod6
egys6gek a k0z0s tev6kenys6gekben
atercTzek az ityen fetveserldsok ntf
V"i .riruitli'f ezeteset. H,tivet a
nak nincsenek hatdsai.

ndardok m6dosit6sai - Az 6rt6kveszt6s
december 2-dn (hatdlyba l6pett a 2016.

rt.

rd m6dositesal

-

Meghat6rozott iuttatdsi programok:

4' december 17- 6n (hatdrybarci aiors. februdr a munkavellat.k dltal fizetett
1-j6ver, iretve az azt kovet.en

harmadik
juttatesi programokkarkapcsoratos
hozzdjdrurdsai
sa. . rven l"r:f-a:qnnfzott
programja a csoportnak .i."i, -iiv

n.ii#ffiil;;

e modosites

a

t6se (2010-2012 6vekben)"^_.Az Eves
projekt
IFRS
2, rFRs 3, IFRS 8. IFRS.'13, ns G, ies'ii Fejtesztesi
i.",rns ss;
e 6s a magyar6zatok tiszt6zdsa
ittetve az azr kovet6en kezd6d6

tovdbbfejleszt6se (2012-2014 6
nt6en (IFRS 5, tFRs z, rns

is-eJ
_ az
ueriimorZl

razatok tiszlAzAsa 6rdek6ben
z azr kovet6en kezd6d6

tonent

ero.rcio."--1ri'u art"r erfogadva
ne.ijmlasi iilr]rlrorc"nl.
ojekt
n az
5_6n

PLOTINUS HOLDING NYRT.
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-6n v6gz6d6 6vre

jeldlve'
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mask6pp van

a csoport szdmviteli politik6inak m6doslt6s6hoz' illetve
A megl€v6 standardok el6z6 k6t pontban lrt m6dositasai nem vezettek
nincsenek jelent6s hatdssal a Csoportra.

amelyek
Az IASB 6ltal kiadott 6s az EU 6ltal elfogadott standardok m6dosit6sai,
m6g nem l6Ptek hat5lYba
Jelen penzugyi kimutatasok elfogad6sanak id6pontjdban

a

kdvetkez6 EU 6ltal elfogadott standardok, m6doslt6sok 6s

ertelmezesek nem l6ptek meg hatalyba:

IFRS

I

,,p6nziigyi instrumentumok,, standard (hat6lyba l6p a 2018. janu6r 1-j€vel' illetve az azt kovetoen kezd6d6
-6n k0zz6tette az IFRS 9 P€nzUgyi instrumentumok nemzetkOzi

PdnzOgyi instrumentumok: megjelenit6s 6s-ertekel6s sztenderdet'

s 6rtdklt6sere, 6rt€kveszt6s6re, kivezet6s6re, valamint dltal6nos
korabbi vezi6t'
Az IFRS 9 2014-ben kiadott verzi6ja hatalyon kivol helyezi az osszes

az dttekint6se ebben az id6szakban
A Csoport sz6mos penzugyi instrumentummal rendelkezik, lgy aszabAlyozAs.v6ltozdsdnak
kezel6se az 0j standad szerint hasonl6'
Ezek
f6k6pp.
penzugyi
instrumentumoii"iienoek".i'r.
megtortent. A tersaseg FVTPL
igy-verhat6an nem okoz veltozast az IFRS I bevezetese'

As
6rte
el6r
fent
fog

szerint nem lesz maleri6lis

elek" standard 6s tov5bbl m6dosit6sal (hatdlyba l6p a 2018'
amelyek valamennyi 0gyfellel, kotdtt szez6desre

rd nita[a al6 tarioznak, valamint a

AS
rt te
edd

IAS

biztosltasi

11

az eg6s
ak a jele

Az fASB 6ltal kiadott 6s az EU 5ltal m6g nem i6vehagyott standardok

6s

m6dosit6sok
az IASB 6ltal elfogadott szabdlyokt6l, kiv6ve az al6bbi
A jelenleg az EU 6ltal is elfogadott IFRS-ek. jelentosen nem k0lonboznek
p6nzugyi kimutatas0k

m6dosit6sait' amelyek a
standardokat, illetve megtdv6 standardoli m6dositesiit 6rtelmez6sek
(a lentiekben megadott d6tumok az adott IFRS teljes
eirotaoasra
Xertirtei
nem
m6g
altal
azEu
id6pontjaban
kozzet6telenek
kor0 alkalmazas6nak id6pontjai).

standard (hatdlyba l6p a 2016' janudr 1-j6vel' illetve
I
d6szakokban)
azazl
rn"iy ert.rrbUen a jdvdhagyas folyamatot a jelenlegi koztes-standardra
Az Eu
a|ka|mtandirdot.Ennekkdvetkeztebenestandardnaknincsesnem|s|esz
IFRS

nem fogja

hatasa az

elszdmolSsokra.
az azt k0vet6en kezd6d6 beszdmoldsi id6szakokban)

6. janudrban bocsatotta ki az IFRS 16

-

Lizingek
l6s6nek, bemutatdsdnak 6s kozzetetelenek alapelveit'

k6ve
alka
s6nak id6pontjd
tve az azt

k standard

zakokban a
egengedett'
alkalmazza

ek elsz6mol6sa standardot.
6rmaz6 eszkozOk es k0telezettsdgek teljeskdr0 bemutatdsdnak

17 Lizingek standardot es a kapcsol6d6
Lizingek standard a bevezetese ut6n hatdtyon kivut hetyezi az IAS
€rtelmezdseket (lFRlC 4).
a sz6mviteli elszamolasokra - tekintettel arra'
A Csoport, mint lizingbeact6 kozveilen0l ertinett a standard hatasaval, azonban
standard'
befogadand6
a
gyakorol
hatest
nem
varhat6an
fel
Ep
iliniiiii;gOeaC6
nigy
-

lftiiA3t?a -

-
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Mivel a csoportnak nincsenek r6szv6ny
alap0 kifizetesei, e m6dositdsndl
hatdssat nem kell szdmoini

szt6z6sa _ TRG egyeztet6s
ba l6p a 2018. jaiier 1_j6vel,
illetve az azt kovet6en kezd6d6
Group) bev6tel

1S k6rd6sekre
ek, amely azok
szabelyozason

s k0vetel6sek meSj9t9.1tl6.s9nek
6s 6rt6kel6s6nek fett6teteit.
megjeten tt6s6nei- fetteteleit
n;; r;;t"i;e"tt veszresegekhezA

"

::iff[i1'Jl11.r.:^T:l"::ifii*,:i:'ffi'.1'&jJJ7

ianuar 1-je utdn, i'etve az ezt k0vet6en kezd6d6
bocsdtott mddositasok az lFRlc
.Jtlnratat"kouliitl ietentoseoo veltozdsra
a csoport a standard bevezet6se

c6hl inga

a2018.
sorores csa
r6p

r6ter 2016.

standardot

Egyes standardok m6dosit6sa

ereomenyexepfen-a.'e-g;"s

st"n
inkonziszienciair"lrtti'itlter"e,
IFRIC 22 Grtelmez6s
2018..ianuAr 1-j6vel,
Az ertelmezes

befektetdsi

6se (2012'2014 6vellen)"
- Az IFRS Fejtesztesi projekt
1' IFRS 12 6s IAS 2s) idrtent'roj".iiar,
1'rsodregesen
6rdek6ben. (Hatasuk nin6s a

i
pontos

csoport-ra-j''* "

az

ft0zz6t6tel 2016. december 8., hatalyba l6p

a

.nznemben t6rt6nt er6regfizetes tartozik.

:H;',3:'ll5:ilTffiiJ-";nJ"iET;?r!1:',:1,:tl,':'s.:'f1;;"'jf'n;,3;"n:

ffi:li[:1"r,5; [fr,i"?T -

dr6rt6ke,ni A csoport
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Konszolid6lt p5nzugyi kimutat6sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mirsk6pp van jel6lve.

v. Az 6tfog6

eredm6nykimutat6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6

megjegyz6sek
1. Arbev6tel 6s kiizvetlen r6fordit6sok
Az Arbev6tel a k0vetkez6 elemekb6l tev6dik 6ssze

412085

763 961

11 757

15 416

Val6s 6rt6ken tdrt€n6 6rt6kel6s miatti kuldnbozet

679 564

117 771

Egeszsegugyi szolgdltat6sokb 6l szlrmaz' 6rbev6tel

160 965

135 979

K0zossegi szdll6shely szolg6ltat6sb6l szArmazb 6rbev6tel

6 263

0

Lizingb6l szArmazb kamatok

7 654

2 611

59 825

44787

2072

4 517

Ert€kpaptrok ertekes tt6senek nyeres6ge/vesztesege
Osztal6kbev6tel befektet6sekb6l

hozz6rendelhetoek az drbev6tel
A kozveflen rdfordit6sok azok a rafordit6sok, amelyek felmerulesukkor k6ts6get kiz6r6lag
kdpz6 elemhez. A kozvetlen rdfordttdsok tartalma a k0vetkez6:

Rezsi kdltseg
B€rleti dljak

B6rkdlts6gek
B6rjdrul6kok
Ertekcs0kken6s
Egy6b kdzvetlen k0lts69ek

Ertekesitett 6ruk beszez6si 6rt6ke
Eg6szs6gOgyi szolgdltatdsokhoz kapcsol6d6 k0zvetltett szolg6ltat6sok

4 840

4 470

17 875

17 569

22368

23 998

5 518

6 489

15 380

1 477

5 874

101

2 183

2 594

23 869

16264

2. Adm i nisztrativ r6fordit6sok
dsszefoggo r6fordltdsokat
Az adminisztrativ rafordttasok sor a v6llalkoz6s ir6nyit6si es adminisztreci6s tev6kenys6g6vel
tartalmazza.

19 248

5 802

3 795

5 313

2 034

16 912

5 434

6 356

2327

2 674

2834

2 619

Tan6csadAs
Adminiszt16ci6

Forgalombatartasi dijak, €rt€kpaptr kozvetlt6knek fizetett dljak
K0nywizsgelati dij
Penzugyi szolgdltatdsi
Ugyvedi, jogi k6ltsdg

d

ljak
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Mrnden =^ql'l3tt
adat eFt-ban, kiv6ve; ha mAsk6pp van

a 2016. decem ber 3 1 "6n v6gz<1d6 evre

jil6lve.

lrodaszer, anyagk6lts69

4

Uzemdltet6si 6s 0zletviteli kdlts6gek

2 339

101

Hat6s69i dtjak, iilet6kek

1 982

544

Ecs lefres

1 431

2 804

B€r jelleg0 k6lts6gek 6s tovdbbk6pz€sek

10 105

4 073

K0zz6t€teti dtj

872

0

Licence dlj

649

168

Kommunikdci6s k0lts6gek

501

405

Biztositasi dtj

472

452

Egy6b kotts69ek

320

17 897

Equilor dtj

3

161

25
0

g. Ert6kesit6si r6fordlt6sok

ffirif.tfft^':fi'affi5i!|:

marketins rdfordrtdsokat

€s

piacszervezdsi jutar6kot tarrarmaznak,

a csoport szennpontj.b6l

Marketing k6lts69 6s piacszervez6si jutal6k

4. Egy6b bev6telek 6s r6fordit6sok
ft""i,?io',rll"ntelek

6s rdfordtt5sok olyan t6telek, amely a f6 tevekenys6ghez
nem

kapcsorhat6ak,

de az

eredmenyt

4 !9telek tartalma a k6vetkez6:

fajlagosan kisdsszeg0 tdtelek
Ertekesltett tergyi eszkdzOk kivezetese
Blrsdg, kdtb6r
Epftm6nyad6, telekad6
Le nem vonhat6 Afa
b, fajlagosan kisdsszeg0 t6telek

A

kapott t6mogatdsok

kolo!,::.Apor

4't9

1 419

399 095

1 417

3 267

4 441

233738

-2 295

720

-741

1 042

-690

1

Ert6kesiteft tergyi eszkdzdk bevdtele

Gydgytorna Eg6szs€g-0sy!

0sszeg0tamogat6shoz kapcsol6a6
targy6vi,

iiiliiu

348

0

7 201

-1 612

Kft. attat 2n13.szeptember 4-6n kaport, 1784
eFl
i'loo"li elt'at"ariijsoi<r,arlrl'i.n ferordott
.sszegeszereper. A tdmogatds
28
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Konszolid6lt p6nzugyi kimutat5sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6sk6pp van jeldlve.

osszeg6tmozgasszervi-terapiesgepek beszez6s6re fordttotta a T6rsas6g.
a hdrom6veJfenntartAsi id6szak (a megval6sltes ideje 2013.05.31)'

A

t6mogatdshoz kapcsol6d6an dltalanos elvdrds

5. P6nzi.igyi bev6telek 6s rSforditisok

172

0

Kibocsdtott k0tv6nyek kamata

-12 816

-6742

Egy6b fizetend6 kamatok

-56 779

-1 562

-310

0

-18 570

0

Egy6b kapott kamatok

Nem realizalt vesztes69 penz0gyi eszk0zOkOn
Egy6b p6nzUgyi r6fordit6s

6. R6szesed6s ktiztis v6llalkoz5sb5l (kiiz6s szervez6d6s)
ugyanis az
Az 6v sor6n a Csoport r6szesed6st szezett egy kozos szervezod6sben, melyet k0z0s vdllalkozdsnak min6sltett,
meghozatala
dontesek
a
relevdns
illetve
r€szesulnek,
hozad6kban
vdltoz6
tagof-'a
es
a
r,:f.OOif
adott v6llalkoz6s Onall6an
kiz616lag a tagok egyeted6s€vel lehets€ges'

A r6szesed6sb6l csoportra jut6 eredm6ny -9 337 eFt volt ebben az uzleti 6vben.
nem volt a
A Holdingra jut6 eredm6nyr6sz meghatdrozesfuta a nett6 eredmeny ar6nydban kerult sor (egy6b dtfog6 eredm6nye
kozds szervezdd€snek. Tavaly nem volt a kOnyvekben a r6szesedes'

7. Jovedelemad6 r6fordit6s
Ez a reforditas pozlci6 a k0vetkez6 ad6t€teleket tartalmazza'.

5 439

52 835

Halasztott ad6 rSfordlt6s
loarfiz6si ad6
Ldtvdnycsapatsport 6s el6ad6m0v6szeti tamogatas

3 982

3 031

34 650

76 813

A jovedelemad6 rdforditdsok kdzott prezentalja a csoport a tarsasdgi ad6t, az ipar0z6si ad6t 6s azokat a t6mogatdsokat'

A Csoport tagjai
amelyeket az ad6 terh6re lehet bizonyos tev€kenys6gekre adni (lgy a j0vedelemad6t kdzvetlen0l csdkkentik).
volt.
Ut6bbi kulcsot a
19%
illetve
10%,
6v
soran
az
m6rt6ke
ad6
a
tdrsas6gi
kovetkezteben
mind magyar ad6alanyok. Ennek
Csooortnak az €v sordn nem kellett alkalmaznia. Az ipar0z6si ad6 mdrtdk legfOljebb 2o/o volt.

a

tersasagi ad6 6rt6ke 9%+a csokken (egysegesen) Magyarorsz6gon' Ez6rt

a

halasztoft ad6

A

kdvetkez6 6v sordn

A

Csoport tagjait az ad6hat6sdgok rendszeresen ellenorzik. Mivel az egyes tranzakci6kra vonatkoz6 ad6szabdlyok

meghat6roz6sa sordn 9%-kal szamolt mdr a Csoport, hiszen ezen a kulcson k6pes megfordulni a t6tel.
eljaresaban
6rtelmez6s6ben vita lehet, a penzugyi kimutatdsokban szerepl6 ad6egyenlegeket a kes6bbiekben az ad6hat6sag
megv6ltoztathatja.

vonatkoz6 vizsgdlat
A Csoport k6t c6g6n6l (plotinus Ingaflan Kfi. 6s Gonczy 2. Kft) folyt 2016-os 6vben dltal6nos forgalmi ad6ra
fejez6d0tt
2016-ban
ellen6z6s
dfa
indltott
201s-ben
Az
Anyavdllalatnal
be.
fejez6d0tt
az €v sor6n, amely megAllapitas ietfUt
be. Ut6bbi vizsg6lat jelentdktelen (28 eFt) megdllaplt6ssal jdrt.

29
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Minden
adat eFt-ban, kiv6ve, ha mask€pp van jeldlve.

vl. A m6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6 megjegyz6sek
8. lmmateri6lis eszkcizcik

A":;:$[l'i-R1-J:SUlijlf[Xjffi:L:-1"''*

immateridris eszkdzei kozott. Esvik eszkdz
sem jerentos dnmasaban. A

Egyenleg 2014.12.91 -6n
2 994

Vds6rlds

1 099

Egyenf eg 20i 5.12.3i -6n

4 093

Vesarles

Elszdmolt 6rt6kcsOkken6si letr6s
Egyenf eg

20,1

5.12.3i

4n

Elszdmolt 6(6kcsdkken€si lelrds

Nett6 6rt6k

9. Ingatlanok, egy6b g6pek, felszerel6sek,
berendez6sek

Egyenf eg 201 4.12.31 -6n

Vesarlas

13 143

6t 635

30 141

104 919

750

3't 443

0

27418'l
-30 597

Ertekesftes, egy6b kivezetds
Egyenf eg 201 5.12.31 -En

V6sdrlds
Ertekesltes, egy€b kivezet6s

Egyenf eg 201 4.12.31 -6n

Elszdmolt ertekcsokkenesi blras
Kivezet6s az eszkdz 6rt6keslt6sekor
Egyenf eg 201 5,12.31 -6n

Kivezet€s az eszkOz drt€kestt6sekor

0

-456

-30141

r3 893

92623

0

348 504

107 388

24 671

239 219

37',t 278

0

-300

233 662

233362

-1932
-793
0

-2725
0

30

0

44 026

0

,,-10 241

0

2 649

0

-51 6t8

0

224
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Konszolidalt p6nzugyi kimutat6sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha mAsk6pp van l€l6lvo'

Neft6 6rt6k

A t6rgyi
Az egyes eszk6z0k 6rt6kcsdkken6si lelrasara a sz6mviteli politika osszefoglalasaban ismertetett m6don kerult sor'
eszkoiok kdzOl egyedileg nagy 6rt6k0nek az ingatlanok min6sulnek.

10. Goodwill

Goodwill (DAVI D Gerincklinika Zrt)

I

10-ben me
p6nztermel
'hogy
nem

Csoport
el.
m
6rtef lovat

A

szamolt
goodwill

667 eFt goodwill-t
vizsg6lta a kimutatott
i, mivel a megt6r0l6

agdt a goodwillt is)'

Negativ Goodwlll
A Csoport 2015-ben felvdsdrolt egy leAnyv6llalatot (Gdnczy 2 Kft.). A felvasdrldshoz kapcsol6d6 adatok:

0

V€tel6r (k6szp6nzben)

0
0

A negailv goodwill az eredm6ny javara kerult

elszdmolAsra 201s-ben. 2016-ban nem volt olyan tranzakcio, amely negatlv

goodwillhez vezetett volna.

11. Tart6san adott

kiilcs6niik, egy6b hosszti lei6ratf p6nziigyi eszk6zaik

74 800

A
m
G

k
futamid6re
Altal ny0jtott
k6lcs6ndk

szo
6s
sze

gazdasdgi.t6rsas6gok r6sz6re ny0jtott k0lcsOn0k szereplnek'
s-segvalaiai melleti ny0jtott az Anyavdllalat. Emellett a DAvid
zlci6n.

12. Halasztott ad6 eszkiizdk 6s kiitelezetts6gek

31

december 31-6n v6gz6d6 6vre

Elhatarolt vesztes69
Targyi'.eszk0z6k 6s immateridlis javak (bebenve
a fejleszt6si
tartal6kot is)

Enekpaplrok val6s 6rt6kel6s6b6l ad6d6
elt6r6s

-932
-12 305

Egy6b

-2176

A Csoport meglt6l6se szerint a halasztott ad6
elhatdrolt vesztes6g halasztott ad6 hatdsdt
a

985

e
ha

6se a rendelkez6sre 6115 adatok alapjdn
nem biztosltott, lgy az
k6z6tt nem kerql megjelenlt6sre.

f.'ffffi:lfl1Ti"Jr:"ti-ffi1':il"1,"ii,tf:il,"fiosnad6kurcs

arkarmazasevar tortenr

Az er6z6 id6szakban az ad6t (rsy

a

13. K6szfetek

Fejleszt6si c6hi ingafl an
0

Gy6gydszati eszk0z0k
Egyeb

225 792

514

404

107

zol

1124 Budapesr, rdrpe
Ai,i:li:1ili1:1?i','51;33Ji.'',"iilfi:11;;{::X,':l:iil:gig5llflvSTj:::l',."^1
;AHfiA;;: 'sr'e-'rerr ueru Insarran zulo' evben ertekeslt6sre kerult. Az 6rt6kestt6s tr.u." ,i-.igy;ibiiiSLxutca 1,B szdm

ro.ott t"rurt

l4.Yev6kiivetel6sek

26/,6

Redl0gyletek

3 926

A Csoport nem tart nyllvdn vev6kre 6rt6kveszt6st.

15. Neft6 befektet6s a rizingbe (p6nztigyi
rizing miatti k6veter6s)
A Csoport egyik lednyvdlla
lejdrattal nyrijt nnan6zlroz

tuia;conjo#Z-n;;;;il;

(, rt,^a^t ^.4
Kft' aut6finanszkozdssal foglalkozik.
Jellemzoen 4-6 6ves
,o-Uig.tllltn"tu
arapon. ug/eter

iflrfl::

teoezete

i-il;;;;i;;il16pjdrm0,

mery

PLOTINUS HOLDING NYRT.

Konszolidalt p6nzugyi kimutatasok a2Q16. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6sk5pp van iel6lve'

Even bel0l esedekes penz0gyi ltzing k0vetel€s

14 947

20206

Even t0l esed6kes penzugyi ltzing k0vetel6s

59 024

49 886

1tzingggytetekkel kapcsolatosan a Csoportnak nincsen lej6rt kOvetel€se es nem sz6molt
tOrlesztes hatdrid6ben megt!rtent fordul6nappal es az 6sszehasonllt6 id6szakban is'

A

el 6rt6kveszt6st, minden ltzingdtj

Ot 6ven t0l esed6kes llzing k0vetel6s nincs.

A llzing koveteles k6vetkez6 m6don alakul:

20206

esed6kes llzingdljak

49 886

2-5 6v kozdtt esedekes lizingdljak
Ot even tUl esed6kes llzingdljak

15994

Meg nem szolgdlt kamatok

16. Egy6b kiivetel6sek 6s id6beli elhatirol5sok

0

Nyeres69ad6 k0vetel6s

1 431

Egyeb nem nyeres6gad6 kdvetel6sek

1 776 750

189 444

17. Forgat6si c6lti befektet6sek
A forgat6si c€10 befektetdsek kozott FWPL instrumentumokat tart nyilv6n a Csoport.

Rdszv6nyek

620 666

578 407

Kdtv€nyek 6s egy6b kamatoz6 drt6kpaplrok

260223

991 676

0

14326

Penzpiaci alapok 6s hasonl6 6rt6kpaplrok

2237 527

100 097

Vasarlas

1

Derivatlv penzugyi eszkdzok

634 340

Ert6kesftes

-937 090

Aterteket6s

679 564
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53,ll:1g11*ll
Mrnden
adat eFt ban, kiv6ve, ha{1
m6sk6pp van jel6lve.

1

_6n v6sz6d6 6vre

A reszveny€k mhd t6zsd6n jegpett r6szv6nyek.

73 836
446 712
5Z 859

Magyarorsz6g
Romdnia

Nem realizdlt 6v

v6gij{oty"rn nyeres€9/(vesztes6g)

Kamatoz6 6rt6kpaptrok

Diszkont kincstdrjegyek
Allamkotv6nyek
Vdllalati k6tv€nyek
Saj6t k0tv6ny

991 616

991 616
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PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt penzUgyi kimutat6sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha maskepp van jel6lve.

Beker0l6si 6rt6k

Nem realizalt 6v v6gi drfolyam nyeres6g/(vesztes69)

248 113

1 017 901

12 110

-26 225

Derivativ p6nziigyi eszkdz6k

14326

Egy6b hat6rid6s Ugyletek

P6nzpiaci alapok

P€nzpiaci alapok

2237 527

100 097

1 653 519

100 097

584 008

0

A hateridds kereskedesek (illetve t6kepiaci poztci6k egy resze
amelynek 6rfolyama 2016-ban 36%-ot emelkedett. Ez azt je
tev6kenys6gb6l. Mivel a t6kepiaci tev6kenys6g le€pit€sre ke
t6ke nagy r6sze kivondsra keriilt a 2017-es €v folyaman' 6s
ilyen i16ny0 kitetts6g megsztlnik.

Bekeriil6si 6rt6k
Nem realiz6lt 6v v6gi 6rfolyam nyeres6g/(vesztes69)

A p6nzpiaci alapok forintban jegyzettek 6s a kibocset6k magyar entitdsok'
P6nz0qvi eszk0z0k 6s kOtelezetts€qek val6s 6rt6k hierarchi6ia

Az IFRS 13 alapj6n a Csoport a val6s €rtdken 6rt6kelt eszkozei €s kdtelezettsegei tekintet6ben, a kovetkezetesseg 6s az
6sszehasonlithaiosag novelbse 6rdek6ben az aldbbiak szerint mutatja be a herom fokozatrl 6rt6kel6si szint szerinti val6s 6rt6k
hierarchi6t:

Az eszk6z vagy k6telezetts6g val6s 6rt6k6nek meg6llapltdsdra haszn6lt inpulokat a val6s6rt6k-hierarchi6n bel0l kul0nboz6

szintekre tehei6esorolni. Ezeiben az esetekben a val6s erteken t6rt6n6 6rt6kel6s a val6sert6k-hierarchi6nak teljes egesz6ben
abba a szintjebe kerUl besoroldsra, amelyben a teljes 6rtdkel6s szempontj6b6l jetent6s legalacsonyabb szint0 input szerepel.
Annak felm6i6s6hez, hogy egy konkr6t in-put mennyire jelent6s a teljes 6rt6keles szempontjab6l, m6rlegel6s szUkseges, amely
sor6n figyelembe kell venni az eszkbzre vagy a kdtelezettsdgre vonatkoz6 tdnyezoket.

Ert6kel6si szint 1: olyan jegyzett, eltaleban t6zsdei 6rak homog6n eszkozok vagy kotelezettsegek aktlv piacain, amelyekhez a
Csoport az €rt6kel6s id6pontj6ban hozzdfdrhet.

Ert6kel6si szint 2: a jegyzett 6rakon ktvUli, az eszkoz vagy k0telezettsdg vonatkoz6sdban ak6r kozvetlenUl, aker kozvetve
megfigyelhet6 inputokai ii-tartalmaz6 m6r6s. Ezeket az adatokat 6ltal6ban az alapkezel6k bocsdtjak a Csoport rendelkezesere.

Ert6fef6si szint 3: azeszkbzvagy a kotelezettsdg 6rt6k6t nem kOzvetlen0l megfigyelhetd inputokat is felhaszndl6 m6r€s,

december 31-6n v6gz6d6 6vre

A val6s 6rtdken enekelt penzugyi eszkozok
6s kotelezetts€gek 6rt6kel6si szinteknek
megfelel. besoroldsa

az

alabbi:

Reszvenyek
Kamatoz6 6rt6kpaphok

U

0

260 223

U

0

0

Derivativ Ugyletek
P6nzpiaci alapok

2237 527

0
0
0

0

0

P6nzilgyi ktitelezetts69ek
Derivativ 0gyletek

'r4ugyr eszKozoKKet vagy kOtelezetts(

nem
csaK kozzetettek, nem megjelenitettek,
a harmadik

18. P6nzeszkdz ris egyen6ft6keseik

Bankszdmldk
754 205

PEnzt{r

6 558

Br6kerekn6l l6v6 p6nzszdml6k

OA

293 064
13 488

34 417

A csoport szdmviteli oolitikdjdnak megfelel6en penzeszkozdk
a
kozdtt mutatja

ki az.orya.nert6kpaprrokat, amerynek eredeti
f5l,X,lilJ.lX33ll,li:3": Itl;fiil*T.'"Tfi';;"#i"#l"H'#'#iJ:liiutnu*o.onok ;;6i;;i:;k#ikiricstadegyer,
19. Jegyzett t6ke
A jegyzett t6ke az anyavallalat forgalomban
l6v6 r6szv6nyeinek n6v6rt6k6t tartalmazza.

Janudr 1-6n megl6v6 r6szv6nyek n6vert6ke
163 906

Ev k0zben kibocsdtott r6szv6nyek n6v6rt6ke

50 000

Az alapt6ke felemel6s6r6l az lgazgat6tandcs
el6terjesztdse alapj6n a
esetben nincs sz0ks6q. na-az-atiptOte

f"f"r-"fe.3-.'X0zgyfl6s hatd
jog.k.rben t0rt6nik. Az itapt6ke..tesza,it;se;;k';'
d;g'y0t6s harerozara
tdrt6nt mes a t6keemet6s
ierozo evnen-[Ji]ii.rliri.':iri)015.

mdrcius 3

HUF_os n6v6rt6ktl
HUF_os n€v6rt6k0

fi!t:f,,i::,.1i9

ny
HUF-os n€v6rt6krt osztat6kets6bbs6si josot

PLOTINUS HOLDING NYRT.

Konszolidalt p6nzugyi kimutat6sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6sk6pp van jel6lve.

t6kee
k6vetkeztebe
rdszvdnyszdm pedig

A 2016. epritisi

Ennek

2016 J0lius) szArmaz6 reszvenyek

a-

Budapesti Ert€kt6T-d-6re^bevezet6sre

tozsr6szv€nyeinek darabszdma 828 684 darabr6l 928 684 darabra,

kertlltek'
a teljes

623 darabra n6tt'

r6szv6nyei

a

r6szv6ny n6v6rt€k6hez igazod6
jogot (v6t0jogot) biztostt6

szavazatels6bbs6gi

ot€ssel, hogy K0zgy0l6si hat6rozat csak

a

zata melleft hozhat6 meg. A szavazatels6bbsdgi
jogosttja mindenkori tulajdonosdt szavazAsra'
Az osztalekels6bbsegre iogoslt6 r6szv6ny a r6szvenytArsasdg kozgy0l6s6n nem

ez
A Csoport nem vonja le a saj6t r6szv6nyeinek ndv6rt6k6t a m€rlegben a jegyzett t6ke 6rt6k6b6l, a saj6t rdszvdnyeket

a

pozlci6 tartalmazza.

213 906

R6szv6nyek n6v6rtdke dsszesen

19 676

Ebb6l saj6t r6szv6ny (n6v6rt6ken)

20.

iasi6

Az 6zsi6 az anyavSllalati r6szv€nyek6rt fizetett t0bblet€rt6ket tartalmazza'

Janudr 1-€n
Ev k0zben kibocs6tott reszvenyek azsi6ja

21. Saj5t r6szv6nyek

Nyit6 6rt6k
T6zsdei forgalomban €rt6kesftett sajat r6szv6ny darabsz6ma

T6zsdei forgalomban visszavdsArolt saj6t r6szv€ny darabszdma

Ebb6l: banwellalat 6ltal birtokolt r6szvenyek

reszvenyt
Az Uzleti €v sordn a jegyz6si 6rnak megfelelo 5 5OO Ft-on a T0nd6rszikla VagyonkezellZrl 100 000 db lejegyzett
reszvenyek
az
osszes
amely
n6tt,
db-ra
708
plotinus
15+
sz6ma
r6szv6nyek
a
saj6t
lgy
Nyrt.
siairara,
Holding
ertekesltett a
16,19 %-a, a szavaz6 rdszv€nyek 16,19 %-a, a tdzsr6szv6nyek 16,66 %-a.

Nyit6 6rt6k
T6zsdei forgalomban ertekesltett sajat r6szv€ny
T6zsdei forgalomban visszavds6rolt sajdt r6szvdny

Ebb6l: le6nyvAllalat

e[al birtokolt r6szv6nyek
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22. Nem kontroll5l6 6rdekelts6g
A nem kontrotdr6 6rdekerts6g arakurdsdt
a sajdt t6ke mozgastebra mutatja
be.

yzett t6k6vel rendelkez6

;.;:nT:::::::::r#l
rnellyera reszesedds m6rt6ke

g6,1o/o-ra.l|*13,."tt-ban

a Plotinus Holdins Nvrt. tovdbbi 0,6%-ot

A tdrsasag 2015'11'09' naopal megalapltotta
a Gonczy t'!g:lq

Xil?::ffi:5#],iiffiy,"1TlillT##i'ii

r',v'r:,i,i#^

ri:Xt"::lir,Hl;3lli:

Korldtolt Fe-lel6ss6g0 Tdrsasdgot (cdnczy
Hostel
s1 %-os ruia.,oonaoan ievd bdnyvd,arata.

Yqes"ment
r',rcr,aooi!,:*!il#it

23. Banki hitelek rniatti kcitelezetts6gek
hosszu lejdratu beruhdzdsi 6s fejreszt6si
hirelet 2016-ban. Az egyes hiterek
r6nyegesebb

e',:i.:3ix*filagja*rendelkezik

Plotinus Holding Nyrt
Gbnczy

2Kft

David Gerinckli nika

Zrl

2025.12.

2o/o

alatti

2025.06.23.

2o/o

alalli

2024. 12.31.

2,50/o

241 862

0

0

hitelekb6l egyik sem esed6kes 6ven
belol.
miver - jerent6kleren m.ed6ket
r"fn.r"Jb
nika
dtrat fetveft nit"rt _

Zt

232 560

46 923

24 543

-

"ibjBrrlii'iis

24. Tart6s kcitelezetts

6

ge

k kcitu6n yki bocs6t6s b5l

ffi:fffr:f::,lffiiJr1;1.t ,fy:1oo
Forgalmaz6
Kdtveny n6v6neke darabonk6nt
Forgalomba hozatali dr
Forgalomba hozatal napja
LejArat napja
Kereskedds

Forgalomba hozva
Kamatozas
Kamatfizet6s
Atvattas
Atvdltds gyakor6that6

inkrementdris

rorma;atan _

oo0 Ft n6v6rtdk0 prorinus pr6mium
Kdtv.nyr bocsdtott ki. A kdtv.nyek r6bb

Equilor Befektet6si Zrt.
100 000 forint

N6v6rt6k
2015. jtnius 22.
2019. jinius 22.
Budapesti Ert6kt6zsde
Nyilvdnosan
2o/o,

fix

€vente, jrlnius 22-6n

k0tv6ny 20 darab tozsr6szvenyre (dsszesen;
5 000 forint)
kotveny tulajdonosa, havonta megadott
id6szakban
1

PLOTINUS HOLDING NYRT.
Konszolid6lt p6nzUgyi kimutat6sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFtban, kiv6ve, ha mask6pp van jel6lve.

Mivel

a

kdtveny dtvdltdsi opci6t tartalmaz, lgy azt sz6t kellett v6lasztani t€nyleges hitelkomponensre es t6ke r6szre. A

komponensek 6rt6kei a kdvetkez6ek:

Sajat t6ke komponens (sajdt token bel0l k0l0n soron)

K0telezetts69 komponens

A k0tv6nyek t6kekomponensenek levalasztesa akk6nt t0rt6nt, hogy meghat6rozdra kerUlt 8,7%-os piaci kamatl6b, illetue egy
9,27o/o-os effektlv kamatleb (a tranzakci6s k0lts6gek fgyelembevetele utan).

A kotveny tdkekomponense egy tranzakci6s k0lts6g mlatti becsl6s v6ltoz6s6b6l sz6rmaz6 kiigazltds miatt v6ltozott kizAr6lag
(7270 eFt), melyet a Csoport kdzvetlen0l a t6k€ben szdmolt el.
A k6tv6ny kotelezetts6g komponens6nek kdnyv szerinti 6rt6ke ekk6nt alakult:.
Kibocsdtdskori kOtelezetseg

490 766

Effektlv kamat 201S-re (f6l 6v!)

22756

2015.12.31

513 522

Effektiv kamat 2016-ra

46 930

Szez6d6ses cash-flow

-12816

A Csoport megvaftoztafta a tavalyi prezent6l6st 6s a k0tv6ny kamatdnak elhat6roldsdt nem az elhat6rol6sok k020ft, hanem a
magdn a k0tv6ny 6rt6k6n mutatja be.

25. 5z6llit6i kiitelezetts6gek
A szaillt6tartozesok kdz0tt kiz6r6lag r0vid id6t6von belOl lej6r6 t6telek szerepelnek, amelyek nem diszkontdlt 6rt6ken ker0ltek
megjelenlt6sre.

26. Egy6b rdvid lej6rat( k6telezetts6gek 6s id6beli elhatirol6sok

-

Ez a pozlci6 taftalmaTza azokat a kotelezetts6geket, amelyek nem szdlllt6khoz vagy hitelekhez kapcsol6dnak. Ezek tobbnyire
nyeresegad6n klvoli ad6egyenlegeket, berrel kapcsolatos kotelezetts6geket, passzlv id6beli elhat6roldsokat tartalmaznak. A
tdtelek nem diszkontdlt 6rt6ken szerepelnek, a tdtelek val6s 6rt6ke megegyezik a k0nw szerint 6rt6k0kkel,

-

AdOegyenlegek

B6nel kapcsolatos t6telek
Passztv id6beli elhat6rolAsok
Egy6b tdtelek

27. Egy r6szv6nyre jut6 eredm6ny (EPS)
Tulajdonosi r6szardnyok 201 6. december

31

-6n r6szv€nytlpusok szerint:

Tdzsr6szv6ny

97,180/o

Szavazatels6bbs69i r6szv6ny

2,800/o

Osztal6kals6bbs€gi r6sz6ny

0,020/o
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Konszolid6it p6nztigyi kimutat6sok a 2016. december 31-6n vegz6d6
6vre
Minden adat eFt-ban, kiv6ve,
jel6lvr
ha m6sk6pp van

.

A Csoport r6szv6nyeseire jut6 6ves eredm6ny

1 117 163

Osztal€kels6bbsegi reszvenyesekre jut6 fix osztal6k

223 433

Rdszv6nyesekre jut6 anyavdilarati eredm6ny fix osztar6k revon6sa utdn
Osztal6k elsSbbsdgi reszvenyekre jut6 6ves eredm6ny

893 730
187

Szavazatels6bbsegi reszvenyekre jut6 6ves eredm6ny

25 007

Tozsreszv6nyekre jut6 6ves eredm6ny

868 536

Forgalomban lev6 tdrzsr6szv6nyek sUlyozott szemtani eilaga

773 083

Hlgftott tozsr6szv6nyek srllyozott sz6mtani Atlaga

Osszehasonltt6 adatok:

A Csoport r6'szv6nyeseire jut6 6ves eredm6ny
Osztal6k els6bbsdgi reszvenyekre jut6 6ves eredm6ny
Reszvenyesekre jut6 6ves eredm6ny cs0kkentve az oszta16k
ers6bbs6gi
r6szvdnyekre jut6 6ves eredm6nnyei

Hlgltott tdrzsr6szv6nyek s0lyozott sz6mtani

571 680

6fl aga

Az egy reszvenyre jut6 eredm6ny szdmltdsa sordn a csoport korrigdlta
a Tdrsas6g reszv€nyeseire jut6 eredmenyt az osztal6k
elsobbs6gi r6szv€nyeseknek jer6 fix osztal€kkal, illetve a fennmarad6
eredmenfl m6dosltofta az osztalekels6bbs€gi, illeve
szavazatelsObbsegi r6szvnyesekre jut6 6ves eredm6ny 6sszeg6vel,
Htgft6 t6nyez6k6nt a forglomban l6v6 tOzsreszv6nyek sUlyozott
sz6mtani
6tv6ltoztathat6 k6tv6nyek szAma maximdlis htglt6s eset6n, illetve
a
dtvdltoztathat6 k0tv6nyek 6tvdlt6sa esetdn ki nem fizetett kOtvdnykamat
ad6hata

6fl
t0zsres

figyelembe lett v6ve az
meny korrigalva lett az

Az el6z6 6vi EPs mutatdkat nem kellett 0jrasz6mttani, nem volt olyan
tranzakci6, amely ezt megk6vetelte volna.
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a2016. december 31-€n v6gz6d6 6vre
konszolidart p6nzugyi kimutatasok
jel6lve'
Minden adat eFt-bin, kiv5vi, ha m6sk6pp van

Vlf .

Egy6b k6zz6t6telek

28. Mfi kitd6si szegmensek
Konszo||deltszegmensenk6nt|eredm6nyklmutat6s20|6-ravonatkoz6an

P6nz0gyi eszk0z0kb6l

szemaz' eredmeny

Kamat bev6telek
Oszta16k bevetelek

Egy6b nem realiz6lt nyeres6g/vesztes6g

412085

0

412085

35 511

0

35 511

11 758

0

11 758

5 039

0

5 039

0

160 965

160 965

0

5720

5720

679 564

0

679 564

29543

0

29 543

Eg6szs6g09Yi szolgaltatasok
Egyeb reelUgYletek

FVTPL penzugyi eszkOz val6s 6rt6kre 6rt6kel€se
Egy€b 6rbev6tel

-19

Adminisztratlv rAfordltdsok

31

1

0

Ertekesftesi rdfordltSsok

.46 858

Egydb r6fordtt6sok, nettd

-9 480

Kozvetlen r6forditds

P€nzugyi rdfordltasok
R€szesed6s k6z0s v6llakozdsb6l

-67 075

-67 075

-9 337

-9 JJ/

2016'ra vonatkoz6an
Konszolid6lt szegmensenkenti 6rbevetel es eredm6ny

Irrbev6tel k0lsO felekt6l
Arbev€tel csoPorton belOl

Szegmenshez rendelt arbev6telek dsszesen
Csoporton belUli 6rbev6telek kiszor€se
SzegmenShez nem rendelt bev6telek

't 217 824

Szegmenshez rendelt eredm€ny (k0z0s v6llalkoz6s n6lkul)

41

PLOTINUS
Konszolid6lt p6n
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ki

R6szesed6s kdzOs vallakozesb6l
Szegmenshez nem rendelt eredmenv
Szegmensek kOzdtti eredm6ny
kisz0r6se

Konszotd,rt szegmensenk6nt eredm6nyklmutat6s
201S.re vonatkoz6an

Val6s 6rt6ken 6rt6kelt p6nzugyi
eszk6zdk0n eErt nett6 nyereseg/vesztesdg
Kamat bev6telek

886 661

0

886 661

Osztal6k bev6telek

44 787

Egeszs6g0gyi szolgaltatas bev€tele

15 416

0

15 416

0

135 979

135 979

0

2 198

2 198

b6rbeadds

44 788

1

Kozvetlen rdfordltds
Aftalanos €s adminisztraflv r6ford,tesok
Egy6b bev€teleUrdfordltdsok

-4929

-68 033

-72 962

-30 875

-33 367

-64 242

340

1 599

I YJY

342

Kamat rdfordttds
-7 637

A

prezentdl6s megveftozesa
miatt (34 megjegyz6s) bizonyos
.sszehasnrft. adatok rljrasz,mrtasra
keru*ek (rFRs 8.29 6s

8.30).
E

tTikoapIr

A

dvbtek szeamen s
sz6t). a Csoport ethelyezte

aztletenti,
te6drti,

irogvif.

rsiaiiiaf

ssz

ierento

r6sze is a plotinu
id6szakban a

:az

,

Es6szs6g0sy: =

mes

Befektet6si

;:i"ffiI

:X',J11;r,,::'."rffi1f.[t?$flr

'

rii3[i:l'1?ni,li"r:H
hosteletinortasa,-n-armadr6izr i: gl lll g"l' ep{f]t, ez. es6szs6s usyi szegmens
(David
"9:"g1a #t.;i;irr ils;d#6b:1*ii,nSSiltttnusvi sz(
r1j

fiJi.H-;iil:i3::n'iiffi1f;ffili,j?ii"iTf;i,j#ft:,T'l,igf:17Zsrniri6ra, az

.
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PLOTINUS HOLDING NYRT.

Konszolid6lt penziigyi kimutat5sok a2016. december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFtban, kiv6ve, ha mask6pp van jel6lve.

m6g az idei
2017-bena David Gerincklinka Zrt. v6sdrolt egy saj6t ingatlant a ll. ker0let Versec sor 9. szdm alatt, ahol v6rhat6an
nz O; tjflpnirfy teijes beker0t6si kdltsege verhat6an 390 milli6 forint korul lesz, melyhez
Evben megnyitja harmadik
"gyreget.
tef a ciann-gankt6l, melynek 6ves klmata nem haladja meg a 2%-ot' A hitel lejArata
teanyvattaiat zsg miili6 forintfiitellvesz
2027 . januAr, t6ketorlesztese folyamatos.
hely:
szAm alatt taldlhat6 ingatlant mintegy 100 69yas
k fel6ben kezdte meg mrik0d6s6t. A Plotinus Holding
li6 forint' Az
renit Bankt6l
or.

2.

2.
vo
lej
A

befektet6s 8o/o-6nak megfelel6 infldci6k6vet6 b6rleti dijat fizet' Az

Uzemeltetesb6l sz6rmaz6 ad6zott eredm6ny 40o/o-a illeti meg tov6bbd az Anyavallalatot.
G6pj6rmU tart6s berbeadesa:
Nem sz6mitunk a tevekenyseg jelent6s felfutesera a bel6that6 jdv6ben.

tdn az egYetlen

-

leg mintegY 15%iPusU irodah6zak

Az ingatlan teljes

s. A r6szesed6s

29. Krizcis v5llalkoz5s

A

Csoport

a Vlgg

Kft.-ben, mint kozos vdllalkozdsban l6v6 r6szesed6senek 2016. december 31-i z6t6 6rt6ke

a

k0vetkez6kdppen alakult:

R6szesed6s kdzbs vAllalkozasban bekerU16si 6rt6ke

A Csoportra a kozos v6llalkoz6s altal - az akviztci6t kovet6en - el6rt eredm6nyb6l,

-9 337

a befektetese aranydban es6 r6sz
0

Osztal6kfizet€s

220 451

R6szesed5s ktiziis v6llalkoz6sban z616 6rt6ke

A reszesedes bekerul6si 6rt6kenek meohatarozasa
Vetelar (arfolyam k0ldnbozetekkel)

935 458

Ebb6l kdvetel6s (tagi hitel kOv. 6tv6llal6s)

-705 132
-537

melynek 32olo-a,
Az akvizici6t kdvet6en - 2016.12.01-2016.12.31 . kozott - a V188 Kft. dltal el6rt eredm€ny: -29 179 eFt volt,
kerult
sor.
nem
Osztalekfizetesre
6rt6kdt.
bekerUl6si
r6szesedds€nek
azaz -g 337 eFt csokkenti a Csoport

Kiilcsiin a ktizds vSllalkoz6snak
tltj6n
A Csoport anyavAllalata kdlcsOnt foly6sltott a kdzos vallalkozAsnak. A kotcs0nkovetel6s megszez6s6re engedm6nyez6s
kolcson eur6 alap0'
es
a
6%
kamata
kdlcsOn
0tj6n
dtvett
engedm€ny
Az
egyidejuleg.
megszerzes6vel
tizletr6sz
sort,
az
ker6l
Az 6v v6gdn a devizds 5t6rt6kel6sre sor kerult
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Mtnden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m5sk6pp van jel6lve.

30. Kapcsolt felekkel folytatott tranzakci6k
A Tarsasdg 6s lednyvdllalatai - amelyek a Tdrsasdg
kapcsolt felei - kozdtti tranzakci6k 6s egyenlegek
a konszoriddci6 soidn
6s a jelen pontban nem kertilnek
bemutatdsra. A csoport 6s mds kapcsott
fetek kdzofti tranzakci6k r6sztetei

fiffi;::ltek'

Vdrhegy Holding Zrt.
TUnderszikla Zrt.
Magyar Tandcsad6 Kft.
Prime Counsellor Kft.

Kapcsolt v6llalkozds

Osztal6kfizet6s

Kapcsolt v6llalkozds

Osztal6kfizet6s, G6pkocsi b6rlet

Kapcsolt vdllalkoz6s

Adott kOlcsdn

Kapcsolt v6llalkoz6s

G6pkocsi b6rlet

Kapcsolt vdllalkozdsnak fizetett osaa16k
Kapcsolt vellalkozesnak adott kolcs0n
Kapcsolt vdllalkozdst6l kapott g6pj6rm0 b6rleti
dlj
Kapcsolt v6llalkozds dltal ny0jtott szolg6ltatds

200 697
34 200
4 893
0

A kapcsolt ferekker forytatott tranzakci6k fert6terei piaci
a
koncilci6knak megferer6ek.

31. Vezet6 tiszts6gvisel6k dfjaz6sa
Azozleti 6v soren a vezet6 tiszts6gvisel6k nem reszesoltek
kul6n dljazdsban az elvegzett munkajuk6rt.

32. Fizetett osztal6k
2016.

'zleti

6vben az igazgat6tan6csi 0r6sj6vdhagy6sera
bocsetott osztardk Osszege

David Gerincklinika Egeszsegu gyi Zrt. Altal
Apor Gyogytorna Eg6szs6g0gyi Kft. 6ltal j6vdhagyott
Plotinus Holding Nyrt. dltal j6v6hagyott osztal6k

osztal6k (David Gerincklinika Zrt-nek) - kiszort
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Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6skepp van,eldlve'

33. A kock6zatok leirSsa 6s 6rz6kenys6g vizsgSlat

Csoport
veltozesok
hogy a koc

A

6ltal ki van t6ve a piaci es penz0gyi
az eszk6z6k €s a
f.

"i

es a finjnsztrozdsi
eratlv"LOren,eket,

6 kock6zatoknak' Ezek

a

gyi kock6zatkezeles c6lja'

tev6kenysdgeg

ntse'

Piaci kockAzat

kapcsol6d6 penzugyi kock6zatnak'
A Csoport vagyonkezelesi tev6kenys6ge folytan f6kent a tozsdei 6rfolyamok v6ltoz6sdhoz

a

oz6s5b6l ered6

ffi

fi[%",lrsl":'J

kotdtt ogyleteket 6s megvizsg6lja a szarmaztatott
emz6bb traniakci6s devizdk kOre az EUR 6s RON' ez€rt

n

gek j0v6beni p€nz6raml6sai a piaci
dinamikusan elemzi' k0ldnb0z6
redmenyre gyakorolt hatds5t' A

A Csopo
kamatlab viltozSs6nak hatesera ingadoznak.
'szamqa ki. a. megh
forgat6k6nyvek szimutatasi-ltaplan
sziirutaciOioran az infl6ci6 50 b6zispontos elmozdulds6nak 6sdt vizsg6ja.
A piaci kamaflab valtozesanak a Tdrsasdg a

2015.

jtnius 22-6n kibocsatott 6tv6ltoztathat6 kdtv6nyek eset6ben van kit6ve'

melyek utAn 6vente jUnius 22-6n 2% kamatot fizet.
eredmdnyesseg6re
Az inflacio 50 bazispontos elmozdulasa az alAbbi valtozast eredm€nyeznd a Csoport
vonatkoz6an

201

6' december

31 -re

11 508

Fizetend6 kamat

Hitelez{si kockdzat

amely pedig
kock6zat6t fejezi ki, hogy az ad6s nem teljeslti szez6d6ses kotelezetts€geit,
Csoport hitelez6si kock6zatnak val6 kitetts6g6t korosltott
stama-ia.

nVLi

.

Csoport

n

v6gzi.

Nem lej6rt vev6kOvetel6sek

1 100

2 695

< 30 nap

1 419

88

30-60 nap

96

939

60-90 nap

308

702

n

953

233

687

91-180 nap
1

91

-365

Likviditdsi kockdzat

A

rikvidits

fr,if:il!ill

kockdzat

lehetoseg
p6nzugyi

'
el v6gzi'

45

valamint a

b. december 31-6n vegzod6 6vre

Hat6rid6n bel0li
30 napon belUl lejdrt

851

1 807

30-60 nap k6z6tt lejdrt
60-180 nap kozott lejdrt
180 nap

0

262

- 1 6v kdz0tt bjart

307

1 €ven t0t lejdrl

34' A p6nztigyi kimutat6sok prezent6r6s6nak
v6rtoz6sa

ffft;t*t"'''ssal

alatt ell6

6rintett sorok a kdvetkez.k (azzal,
hogy nem jelezzuk azt, ha egy
t6tel csak a

Ingaflanok
i

berendez6sek
Nett6 befektetes a ltzingbe

Nettd befektetes a ltzingbe (hosszu)
Nett6 befektet6s a

so'end okdn

vdrtoztatott

252 096
43 457

49 886
20 206

Vev6kdvetel6sek

1 684 506
1 684 506

banki hitelek
Tartozesok k0tv6nykibocsdtdsb6l
Egy6b r0vid lej6rat0 kdtetezettsegek

A

kdtv6

ugvanen
idlaranv

r:r?#:3:
a kdtvenny

490 766

TartozAsok kdtvenykibocs6tdsb6l

34 008

Egy6b rdvid lejerat0 kdtelezetts...

mikozben

az esv6b

513 522
1't 252

rovicr. rejdraru koterezetts6gek
€rt6ke
trogv-y'oto-tot a rdi'ie'"vJr;Effi
esed.kes, de

lsl-99llotl,
m
id6beli elhat6ro16snemr.
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Minden adat eFt-ban, kiv6ve, ha m6sk6pp van jel6lve'

35.

Mis gazd6tkod6 egys6gben l6v6 6rdekelts6gek miatti kOzz6t6tellk

k€rddst
Csoportnak nem szembesUlt semmifele bizonytalans6ggal, illetve nem - kellett neki semmilyen bony-olultabb
(k0zel)
liv6tel6vel
egy
lednyvdllalatokhoz
A
kezelenddekhogy;;
a
UefeXteteiei
nogy
."g,
azt
fteft"
amikor
eld6ntenie,
jogi
egy6rtelmoen
alapjen
konstrukci6
a
eset6n
h6nyad
jog
szavazati-tulaldoni
lt
st%-os
kapcsotddik.
100%-os szavazati
bizonyfthatd a kontroll, illetve a m0ltb6li tapasztalat is a kontroll megl6tdt tdmasz\a alA.

A

elyben a c6g kozvetlenul 32%-os r€szesed6ssel rendelkezik. A tarsasegi
alapjdn nyilvdnval6, hogy a relev6ns ddntdsekben csak az irdnyitdsban

u':#1TJ#:'J[,']liLill;5."31'1ffi '"'.:'1,:.""'*3T'i"JJEi'iff

:i

idaldsa t6kem6dszerrel tdrtent meg. A min6sit€s sor6n komplex k€rd6ssel'
l6nyeges bizonytalansAggal nem szembes0lt a Csoport.
A tArsasdgnak t6rsult vdllalata nincs.

A

Csoportnak egyik vdllalkoz6sa kapcsan sem kell szembendznie otyan korldtozSssal, amely

a nett6 eszk6z6kh6z'

az

eredm6nyhez vagy a cash-flowhoz val6 hozzAfdr6st 6rinten6.
jogok

A Csoportnak nincsenek olyan konszolid6lt vagy nem konszolid6lt erdekeltsegei, amelyben a kontrollt.nem a szavazati
irenyltdsara
alapjdn lehet meg6llapltani vagy anol a sziiazati jogok nem a kontrollhoz vezet6 relevans tevdkenys6gek
szolg6lnak (strukturdlt gazd6lkod6k).
A Csoport egyik tagja sem min6s0l befektetesi tarsasdgnak vagy ilyenben nem reszesedik.

36. Besz6molSsi id6szakot k6vet6 l6nyeges esem6nyek, javasolt osztal6k
A

Csoport sajat reszveny reszv6nyeivel folytatott tranzakci6ival kapcsolatos informeci6k

esemenyeket is

-

-

idedrtve

a

fordul6nap utdni

el6rhet6ek a Budapesti Ert6kt6zsde honlapj6n (www.bet.hu).

A plotinus Holding Nyrt. vezet6se 2017 januiljAban jelent6s vdltoz6sokat jelentett be: a Plotinus Nyrt. befejezi a t6kepiaci
ki a Budapesti
muveleteket, megl6v6 realgazdasagi egysdgeire koncentr6l, es az igazgatotandcsjavasolja, hogy a c6g vonuljon
Ert6kt6zsd6r6l, ez ut6bbi dontes azonban a Kozgy0les iogkore.

K0z6ptdvon (12-36 h6nap)

a

TArsasag c6lja

a

megl6v6 6rt6kpaptr befektetesek felszdmolasa,

a V188 Kft-ben l6v6

majd
r6szesed6s6nek 6rt6keslt6se (termeszetesen ennek el6zetes feltetele azirodahAz fejleszt6se 6s b6rl6kkel val6 feltoltese)'
form6jdban'
az igy befoly6 dsszegek tulajdonosok szAmAra t0rt6n6 visszajuttatAsa osztal6k 6s/vagy 16szv6ny visszavds6rl6s
szerint
Amennyiben ez lezajlott, akkor a tulajdonosoknak dontest kell hozniuk a maradek uzletdgak sorsdr6l' dm v6rakoz6saink
ez a d0nt6s csak 2019-ben lesz esedEkes.
meghatdroz6ak a
Ennek a folyamatnak a v6g6re az eg6szsdgUgyi szolgdltatds 6s a k0z0ss6gi szAltdshely uzletdgak lehetnek a
Csooort 6let6ben.

A

m€rlegfordul6nap ut6n

a

Csoport vds6rolt tovdbbi lakdst a jelenleg hostelk6nt mUk0d6 6p0letben, melyet

a

korebbi

strukt016ban kivAn hasznositani v6rhat6an tavaszt6l.

eredmeny
A menedzsmenlz23 433 eFt osztalek fizet6s6tjavasolja kizdr6lag az osztalekels6bbs6gi r6szv6nyekre a 2016. 6vi
nem tartalmazzek.
utdn. Az osztalekrot a rozgtuies noz d0nt6st, e dbntes szdmszaki hatdsdt a p6nzugyi kimutat6sok sehogyan

37. Nyilatkozatok
Az alkalmazott sz6mviteli el6lrdsok alapj6n, a legjobb tud6sunk szerint elk6szitett Konszolid6lt penz0gyi kimutatds val6s 6s
megblzhat6 k6pet ad a plotinus Holding Nyrt. ts a konszoliddci6ba bevont vallalkoz6sai eszk0zeir6l, kdtelezetts6geir6l,
peniugyi helyzeter6l valamint ereOme-ny€iOl, a konszolid5ci6ba bevont vdllalkozdsok helyzet6r6l, fejl6dds6r6l 6s
ieljesitrir6ny616l, ismertetve a f6bb kockdzatokat 6s bizonytalansdgi tenyez6ket.
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Konszolidart p6nzriovi kimutat6sok a2016.
december 31-6n v6gz6d6 6vre
Minden adat eFt-bin, fiv6vi'tra mAskepp van;etotva - ' -' -'

38' A p6nziigyi kimutatds okkiizz6t6terre enged6tyez6se
tandcsi 0l6s6n a
FRS) szerint
€ryezett 2016.

vaftia.

utdn m6dosltott

k6s
6

dst kdzz6t6terre
ldsi standardok

Budapest, 2017. 6prilis 9.

A Plotinus Holding Nyrt, k6pviselet6ben:

lgazgat6tandcs aleln6ke

