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Megjegyzés 2017.12.30 2016.12.31

   E Ft    E Ft 

4, 27 47 890             51 240              

 (16 923)            (25 225)             

30 967             26 015              

 (2 659)              (2 040)               

 (17 652)            (19 615)             

 -                   -                    

 (1 910)              (2 218)               

5 8 746               2 142                

2 546               -                    

(196 295)          (222 441)           

7 (193 749)          (222 441)           

 (185 003)          (220 299)           

8 (91)                   (103)                  

 (185 094)          (220 402)           
-                   -                   

(185 094)          (220 402)           

   

Adózás előtti eredmény

Nyereségadó

Tárgyévi nettó eredmény
Egyéb átfogó eredmény

CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített  pénzügyi 
kimutatásai

Átfogó eredménykimutatás
a december 31-ével végződő évekről

Bevételek összesen

Értékesítés költségei

Bruttó fedezet

 

Értékesítési és marketing költségek
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CSEPEL HOLDING Nyrt. 
Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerint 
készített pénzügyi kimutatása

Záró mérleg

2017. december  31.

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01

E Ft E Ft E Ft

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök

Ingatlanok, üzemi berendezések 
és felszerelések 0 0 0

Immateriális javak 0 0 0

Befektetett pénzügyi eszközök 48 079 244 048 465 000

48 079 244 048 465 000

Forgóeszközök

Készletek 0 0 0

Vevők 0 0 0

Egyéb rövid lejáratú követelések
114 797 80 996 138 980

Adókövetelések 0 0 5

Pénz és pénzeszköz 
egyenértékesek 0 0 0

Értékesítési célú befektetett 
eszközök 0 0 0

114 797 80 996 138 985

Eszközök összesen 162 876 325 044 603 985

FORRÁSOK
Saját tőke

Jegyzett tőke 347 003 347 003 347 003

Tőketartalék 137 997 137 997 137 997

Eredménytartalék (289 488)            (69 086)            (69 087)             

Tárgyévi eredmény (185 094)            (220 402)          -                    

10 418               195 512           415 913            

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hitel/kölcsön -                     -                   -                    

Rövid lejáratú kötelezettségek

Hitel/kölcsön 246 182 119

Szállítók 6 254 15 230 13 851

Egyéb kötelezettségek 57 132 51 899 117 059

Adófizetési kötelezettség 88 826 62 221 57 043

Céltartalékok 0 0 0

152 458 129 532 188 072

Források összesen 162 876 325 044 603 985

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 4
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Saját tőke
összesen

E Ft
E Ft

Egyenleg 2016. január 1. (69 087)             415 913     
Módosítás

Átfogó eredmény (220 402)           (220 402)
Módosítás 1                         1

Egyenleg 2016. december 31. (289 488)           195 512         
Módosítás -                

Átfogó eredmény (185 094)           (185 094)

Egyenleg 2017. december 31. (474 582)           10 418           

Megjegyzés 2017 2016
   E Ft    E Ft 

Üzleti tevékenységb ől származó cash flow:

(185 003)     (220 299)       

-              -                
195 969      220 952         

7                   (2 220)         1 489             
Tárgyi eszköz értékesítés eredménye -              -                

-              -                

8 746          2 142             

Működő tőke változásai
Forgóeszközök változása vevő és pénzeszköz nélkül - (csökkenés)/növekedés (33 801)       57 989           

-              -                
-              -                

22 926        (58 539)         
Fizetett kamat (326)            (974)              

8                   (91)              (103)              
(2 546)         515                

10                 -              -                
11                 -              -                

-              -                
-              -                
-              -                

2 546          (515)              
Hosszú lejáratú hitelek változása - (csökkenés)/növekedés -              -                

2 546          (515)              

-              -                

-              -                
-              -                
-              -                
-              -                

Ezen belül:
Pénztár -              -                
Bankbetét -              -                

Rövid lejáratú befektetések

Pénzeszközök a konszolidált mérlegben -              -                

a december 31-ével végződőtt évekről

EredménytartalékTőketartalékJegyzett t őke

21                    21                                          
E Ft

Az üzleti tevékenységből eredő pénzmozgások, a működő tőkében történt változásokat megelőzően

Pénzügyi tevékenység eredménye

Értékcsökkenés

Céltartalékok változása

Üzleti tevékenységb ől származó nettó cash flow

Befektetési tevékenységb ől származó cash flow:

Elszámolt értékvesztés (visszaírás)

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

Cashflow-kimutatás

Fizetett nyereségadó

347 003           

Tárgyévi adózás előtti eredmény

Módosító tételek:

Pénz és pénzegyenérték ű eszközök változása

Saját tőke változás kimutatás

137 997                                 

347 003           137 997                                 

E Ft

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése
Immateriális javak beszerzése

347 003           137 997                                 

Követelések változása - (csökkenés)/növekedés

Pénzügyi tevékenységb ől származó nettó cash flow

pénzeszközök év végi átértékelésének hatása

Pénzügyi tevékenységből származó egyéb cash flow -(kiadás)

Pénzügyi tevékenységből származó cash flow:

Készpénz és pénz egyenérték ű eszközök január 1-jén

Halasztott bevétel változása - növekedés/(csökkenés)

a december 31-ével végződőtt évekről

Szállítók és egyéb kötelezettségek változása - növekedés/(csökkenés)

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

Befektetési tevékenységb ől származó nettó cash flow

Készpénz és pénz egyenérték ű eszközök december 31-én

Nettó növekedés/csökkenés az év során

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 5
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1. Általános háttér
2. Lényegesebb számviteli elvek
3. Lényeges számviteli feltételezések és becslések a pénzügyi kimutatások készítése során
5. Árbevétel
6. Az üzleti tevékenység eredménye
7. Létszámadatok
8. Nettó pénzügyi eredmény
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ii) Az új és módosított szabályok alkalmazása

iii) A pénzügyi kimutatások összeállításának alapja

• IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2017. január 1. vagy azután
kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

1. Általános háttér

A Csepel Holding Nyrt., mely a vállalatcsoport anyavállalata, Magyarországon bejegyzett, holding (vagyonkezelési) tevékenységet folytató, 1988-ban 

A Vállalat 2017-től kezdve készít Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatást. A pénzügyi kimutatás a
vállalkozás folytatásának elve alapján készült. A Társaságnál tárgyévben került sor els ő alkalmazásra a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok - ahogy azokat az EU befogadta - (a továbbiakban: "EU IFRS" ) valamint a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény EU IFRS-ek szerint
összeállított beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményei, a beszámoló elkészítése során.

• IFRS-ek éves javításai, 2014-2016 ((2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos) 

• IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások - Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2017. január 1. vagy azután
kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

• IFRS 9 Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés. Az IFRS 9 lefedi a pénzügyi instrumentumok besorolási, értékelési és kivezetési szabályozását,
új értékvesztési és új fedezeti elszámolás modellt vezet be. Az IFRS 9 kiváltja az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Besorolás és értékelés
standardot, valamint az IFRS 9 valamennyi korábbi változatát. 2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos.

• IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek Az IFRS 15 egy új, öt lépésből álló modellt határoz meg a vevőkkel kötött
szerződésekből keletkező árbevételekre vonatkozóan. Az IFRS 15 alapján árbevétel olyan értékben mutatható ki, amely tükrözi a gazdálkodó egység
által elvárt azon ellenértéket, melyre az általa a vevőnek átadott áruk, vagy nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként jogosult lenne. Az IFRS 15
kiváltja az IAS 18 Bevételek és IAS 11 Beruházási szerződések standardokat. 2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos. 

Az előzetes felmérések alapján a Csoport úgy ítéli meg, hogy a következő standardok alkalmazása nem lesz jelentős hatással az eredményre és

pénzügyi helyzetre:

• IFRS 12 Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban
(2017. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

• IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások - Módosítás egy befektető és annak társult- vagy közös vállalkozásaiban az eszközök értékesítésével
vagy vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

• IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás egy befektető és annak társult vállalkozásaiban az eszközök értékesítésével vagy
vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

A Társaság által tulajdonolt cégek fő tevékenysége szerszámgépgyártás, értékesítés és javítás.

A tárgyidőszakban a következő módosítások léptek hatályba az IASB és az IFRIC által kibocsátott standardokban és értelmezésekben. Ezen
módosítások és új standardok alkalmazása nem volt jelentős hatással a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira.

A konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült.
Minden, az IASB (Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottsága) által kiadott, a konszolidált pénzügyi kimutatásai készítésének időpontjában
hatályos, a Csoportra is releváns szabályt befogadott az EU. 

• IAS 12 Nyereségadók – Módosítások a nem realizált veszteség halasztott adó eszközként való megjelenítésére vonatkozóan (2017. január 1. vagy
azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

• IFRS 16 Lízingek A lízingbe vevő esetében az új standard bevezet egy elszámolási modellt és lízingeszközök, valamint kötelezettségek
megjelenítését követeli meg minden lízing esetén. Kivételt képeznek a kevesebb, mint egy éves lízingszerződések és az alacsony értékű
szerződések. Így a lízingbe vevő tekintetében megszűnik a pénzügyi és operatív lízingszerződés közötti különbség. A lízingbe adó az IAS 17 Lízingek
standarhoz hasonlóan a szerződéseket továbbra is a pénzügyi vagy operatív kategóriákba kell, hogy besorolja. Az IFRS 16 Lízingek kiváltja az IAS 17
Lízingek, IFRIC 4, SIC-15 és SIC-27 standardokat. 2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a standardot az EU még nem
hagyta jóvá.

• IFRS 14 Hatósági árszabályozásból eredő elhatárolások (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos egy gazdálkodó egység első
IFRS szerinti éves beszámolójára vonatkozóan, ez a standard nem kerül jóváhagyásra az EU-ban) 

A pénzügyi beszámoló elfogadásának időpontjában, az alábbi standardokat és értelmezéseket már kibocsátották, viszont még nem léptek

hatályba.

• IFRS 2 Részvényalapú kifizetés - A részvényalapú kifizetések besorolására és mérésére vonatkozó pontosítás miatti módosítás (2018. január 1.

vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá).

• IFRS 4 Biztosítási szerződések - IFRS 4 és IFRS 9 standardok közötti összhang miatti módosítás (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti
években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) 

i) Általános cégadatok és a tevékenység jellege

Megjegyzések

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 7
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33 - 50 év
12 - 50 év

5 - 7 év
5 év

A telek után nincs értékcsökkenés elszámolva.

A Cég a gépjárművek kivételével, a realizálható maradványértéket nem tekinti jelentősnek.

IV) Immateriális javak

Vagyoni értékű és egyéb jogok, valamint szoftverek max. 5 év

V) Értékvesztés

A kutatás-fejlesztés költségei a felmerülés évében az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. 

VII) Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság befektetéseit évente értékeli. 

A Társaságnak jelenleg nincsenek készletei.

X) Értékpapírok

XI) Szállítók

A szállítók könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra.

Az egyéb nem jelentős részesedések esetén a részesedéseket piaci értéken mutatja ki a csoport, kivéve, ha annak piaci értéke nem meghatározható.

Amennyiben a piaci érték nem határozható meg, akkor az eszközt értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken mutatja be.

Az ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések értékesítésekor keletkező nyereség és veszteség a könyv szerinti érték figyelembevételével kerül
megállapításra, és részét képezi az üzleti tevékenység eredményének. 

Járművek

A Társaság a mérlegfodulónapjára felülvizsgálja a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy az
adott eszközök körében történt-e értékvesztés. Amennyiben ilyen változás történik, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni a
szükséges mértékű értékvesztés meghatározásához. Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az
eszköz könyv szerinti értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni.

A szoftverek beszerzési költségei aktiválásra kerülnek, 2005. évtől kezdődően a vagyoni értékű jogok közé, és lineáris módszer szerint íródnak le a 

VIII) Készletek

A Társaság eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel írja le. Az élettartam eszközcsoportonként a következő:

A társaság mérlegkészítéskor felülvizsgálja a készletek piaci értékét, s amennyiben indokolt, értékvesztést számol el.

A konszolidált pénzügyi kimutatás mérleget, eredménykimutatást, cash-flow kimutatást és saját tőke változás kimutatást tartalmaz. A Társaság 

II) Árbevétel

III) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelése k

Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerződések, megállapodások és kondícióinak megfelelő teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel
nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül
elszámolásra.

I) Deviza egyenlegek

A készletérték a FIFO (first-in, first-out) módszerrel kerül meghatározásra. A saját termelésű készletek önköltsége tartalmazza a felhasznált
alapanyagok és az előállítás során felmerült közvetlen önköltségeket, úgy mint a közvetlen bérköltséget és a termelő gépek értékcsökkenését,
karbantartását, valamint az összes további közvetlen üzemi rezsi költséget. 

A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel csökkentett nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az
év végén fennálló kinnlevőségek teljes körű felülvizsgálata alapján becslés készült a kétes követelésekre vonatkozóan. 

A Társaság nem rendelkezik sem ingatlannal, sem üzemi berendezéssel és felszereléssel. 

A tőkebefektetések értékesítésénél jelentkező árfolyamnyereség, illetve veszteség az egyes tőkebefektetések egyedi, könyv szerinti értéke alapján
kerül meghatározásra. 

Az egyéb követelések és kötelezettségek könyv szerinti értéken vannak nyilvántartva.

2. Lényegesebb számviteli elvek

A Csoport az eredménykimutatást funkcionális csoportosítás vagy „értékesítési költség” módszer szerint készíti, amely a költségeket rendeltetésük 

A pénzügyi kimutatások a bekerülési érték elve alapján készültek, kivéve bizonyos pénzügyi instrumentumokat, melyeket valós értéken kell
szerepeltetni a pénzügyi kimutatásokban. A pénzügyi kimutatás magyar forintban (ezer) készültek. A Társaság számviteli, pénzügyi és egyéb
nyilvántartásainak vezetése a helyi hatályos törvények és számviteli előírások alapján történik.  

Ez a pénzügyi kimutatás  a Vállalat pénzügyi helyzetét és tevékenységének, illetve pénzforgalmának eredményét, saját tőke változását mutatja be.  

A pénzügyi kimutatások  összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következők:

XII) Egyéb követelések és kötelezettségek

VI) Kutatás-fejlesztés

IX) Követelések

A hitelek költségei nem kerülnek aktiválásra. A karbantartási költségek a felmerüléskor kerülnek elszámolásra.

A külföldi devizanemben fennálló követelések és kötelezettségek a mérleg-fordulónapi árfolyamon lettek forintra átszámítva. A Saját tőkében szereplő 

Az értékpapír-befektetések teljesítés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre. Azok a rövid lejáratú befektetések, amelyek
kereskedési célból tartott értékpapírokat tartalmaznak, a következő beszámoló időpontjában érvényes valós piaci értéken szerepelnek, és értéküket a
mérleg fordulónapján érvényes nyilvánosan jegyzett árfolyam szerint számolják. A nem realizált nyereségeket és veszteségeket az
eredménykimutatás tartalmazza. Az értékesíthető értékpapírok esetében a nem realizált nyereség és veszteség a saját tőkében kerül elszámolásra
mindaddig, amíg az értékpapír értékesítésre nem kerül, vagy értékvesztés elszámolási döntés nem születik, amikor is az addig a saját tőkében
elszámolt kumulált nyereség vagy veszteség az adott időszak eredménykimutatásában kerül elszámolásra.

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 8
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XIV) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek és Cash Flo w kimutatás

- Belföld

Bizonytalansági tényez ők

Céltartalékok

A Cég értékvesztést számol el a behajthatatlan és kétes követelésekre az abból adódó veszteségek fedezetére, hogyha annak valószínűsége
jelentős, hogy részben vagy egészben nem tud fizetni. A behajthatatlan és kétes követelésekre képzett értékvesztés megfelelőségének értékeléséhez
használt becslések alapja a követelésegyenlegek korosítása, a vevő fizetőképessége, fizetési feltételek, fizetési hajlandóságok és egyedi
megállapodások. 

3. Lényeges számviteli feltételezések és becslések a pénzügyi kimutatások készítése során

- Külföld

Behajthatatlan és kétes követelésre elszámolt értékvesztés

A garanciális céltartalékok szintjét a Társaság ipari átlag, és saját tapasztalati számai alapján kalkulálja. Tekintettel arra, hogy jellemző a folyamatos
termékfejlesztés, illetve az óvatosság elvét szem előtt tartva a Társaság mindenkor a magasabb értékben határozza meg a garanciális céltartalék
összegét.

A Cég az IFRS 8 Működési szegmensek standardot alkalmazza. A standard előírja működési szegmensek azonosítását. 

Pénzügyi lízingről beszélünk abban az esetben, amikor a lízing feltételei szerinti, az eszközbirtoklásból származó összes kockázat és költség a
lízingbe vevőt terheli. Minden egyéb lízing operatív lízingnek minősül.

Akkor kerül céltartalék megképzésre ezen költségekre, ha a kármentesítési feladatok elvégzését jogerős határozat írja elő, valamint, ha a
helyreállítási munkálatok költségei valószínűsíthetők és a költségek ésszerű határértékek között megbecsülhetők.

A származékos pénzügyi instrumentumok kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre, a következő beszámolási időszak végén pedig valós piaci
értékre kerülnek átértékelésre.

XIII) Származékos pénzügyi eszközök

Halasztott adó követelés csak olyan mértékben kerül elszámolásra, amennyiben az a jövőben várhatóan igénybe vehető adómegtakarítást
eredményez. 

A cash flow kimutatás elkészítéséhez a készpénz és pénz egyenértékű eszközök a következő elemekből állnak: készpénz, látra szóló bankbetétek,
pénzpiaci eszközökben tartott befektetések amennyiben a lejárati idejük a beszerzésétől számított három hónapon belül van, de nem tartoznak bele a
folyószámlahitelek. A mérlegben a folyószámlahitel a rövid lejáratú kötelezettségek hitel/kölcsönök során kerül kimutatásra.

A fedezeti ügyleteken kívüli származékos pénzügyi instrumentumok valós piaci értékében bekövetkezett változást az eredménykimutatás tartalmazza.

A céltartalék képzés akkor elfogadott, ha a Cég jelenleg jogi vagy várható kötelezettsége van múltbeli eseményekből eredően és valószínűsíthető egy
gazdasági előnyökben megtestesülő erőforrás kiáramlás a kötelezettség kiegyenlítésére, valamint megbízható becslés készíthető a kötelezettség
összegéről.

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a Cég megkapja a támogatást. A költségekhez és
ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra szisztematikusan számolja el , amelyekben azok a költségek és ráfordítások
felmerültek, amelyeket az kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatásokat halasztott bevételként mutatja ki , és az eszközök
hasznos élettartama alatt egyenlő részletekben számolja el az eredménnyel szemben.

XVI) Céltartalékok

XX) Szegmens jelentések

A társasági adó a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul.

Pénzügyi lízing esetén a Vállalat által lízingelt eszközök a Cég eszközeinek minősülnek és megszerzéskori, piaci értéken kerülnek kimutatásra. A
lízingbe adó felé felmerülő kötelezettség a mérlegben pénzügyi lízing kötelezettségként jelenik meg. A lízinggel kapcsolatosan felmerülő költségek,
amelyek a beszerzett eszközök valós értékének és a teljes lízingkötelezettségnek a különbségei, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a lízing
teljes futamideje alatt, úgy, hogy egy állandó, időszakosan megjelenő ráfordítást jelentsenek a kötelezettség fennálló összegére vonatkozóan az
egyes időszakokban.

Az összes kötelezettség és a lízingelt eszköz megszerzéskori piaci értékének különbözetéből adódnak, vagy a releváns lízing futamidején túl - annak
érdekében, hogy a fennmaradó kötelezettség egyenlegében bekövetkezett változás időről időre nyomon követhető legyen -, vagy az egyes
beszámolási időszakokban kerülnek az eredménykimutatásban elszámolásra.

Másodlagos szegmensként a vezetés által meghatározott földrajzi reláció került meghatározásra.

XVIII) Lízing

XIX.) Állami támogatások elszámolása

A vezetőség véleménye szerint a Vállalat egy szolgáltatás üzleti szegmensben működik.  

A kötelezettség módszert alkalmazva halasztott adó képződik átmeneti eltérések esetén, amely az eszközök és források adóalapja és a pénzügyi
kimutatások készítéséhez felhasznált könyv szerinti értéke között felmerül. A jelenleg elfogadott adótörvények szerinti jövőben hatálybalépő
adókulcsok alkalmazhatók a halasztott társasági adó megállapításához. 

XVII) Társasági adó

XV) Környezetvédelmi kötelezettségek

Garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék

A Megjegyzések 2. pontjában leírt Számviteli politika alkalmazásakor becsléseket és feltételezéseket szükséges alkalmazni egyes eszközök és
kötelezettségek adott időpontra vonatkozó értékének meghatározásakor, melyek más forrásból egyértelműen nem meghatározhatók. A becslési
folyamat a legutolsó rendelkezésre álló információn alapuló döntéseket és releváns tényezőket tartalmazza. A tényadatok a becslésektől eltérhetnek.

Lassan mozgó készletek értékének realizálhatósága, melyek magukban foglalják a speciális, és tartalék készletek állományát. Ezen eszközök
felhasználásának és értékesítésének várható időpontja bizonytalanságot jelent, ugyanakkor ezek eszközök műszaki és fizikai elavultságának szintjét a
műszaki vezetés éves szinten felülvizsgálja, s amennyiben szükséges, értékvesztést számol el rájuk. 

Készletek

A Cégnek jelenleg nincsenek ilyen kötelezettségei.

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 9



Csepel Holding Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásai

Bizonyos peres ügyek kimenetele

Állami támogatások elszámolása

4. Halasztott adó eszközök és kötelezettségek

2017.12.31 Adóérték Számviteli érték Különbözet

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések -                
Kutatás- fejlesztés aktívált értéke
Egyéb immateriális eszközök -                
Készletek -                
Vevők
Egyéb követelések és időbeli elhat. 114 797 114 797 -                
Hitelek, kölcsönök 246 246 -                
Céltartalékok -                   
Halasztott bevételek -                
Szállítók 6 254 6 254 -                
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek és időbeli elhatárolások 145 958 145 958 -                
Veszteségelhatárolás (1 279 818)       -                    (1 279 818)    

-1 012 563 267 255            (1 279 818)    
Levonható külöönbözet összesen (1 279 818)    
Adóköteles külöönbözet összesen -                

(1 279 818)    

Halasztott  adókövetelés összesen 115 122         
Halasztott  adókötelezettség összesen -                

viszont ezt a mélegelést minden év végén el kell végzeni, és változás esetén meg kell tenni a szükséges módosítást. 

5. Árbevétel

2017 2016
E Ft E Ft

Szolgáltatás belföld 47 890        51 240           
Szolgáltatás export -              -                
Egyéb értékesítés belföld -                
Egyéb értékesítés export -              -                

Összesen 47 890     51 240       

6. Az üzleti tevékenység eredménye

Az üzleti tevékenység eredményét befolyásoló tételek: 
2017 2016
E Ft E Ft

Árbevételek összesen 47 890        51 240           

Aktivált saját teljesítmények értéke -              -                

Anyagjellegű ráfordítások (8 211)         (8 935)           
Személyi jellegű ráfordítások (29 023)       (37 945)         
Értékcsökkenés és amortizáció -              -                
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (1 910)         (2 218)           

Üzleti tevékenység eredménye 8 746          2 142             

2017 2016
E Ft E Ft

Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének eredménye -            -              
Céltartalék képzés és felhasználás -              -                
Kapott támogatás -              -                
Értékvesztés képzés és felhasználás -              -                
Adók (1 912)         (2 207)           
Kötelezettség elévülés és elengedés -              
Egyéb tételek (átruházott köv.,…) 2                 (11)                

Egyéb bevétel és ráfordítás (1 910)         (2 218)           

7. Létszámadatok

2017 2016

  
Éves átlagos létszám (fő) 2                 2                    

8. Nettó pénzügyi eredmény

A pénzügyi műveletek eredményének összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre:

2017 2016
E Ft E Ft

Kamatbevétel/Kamatráfordítás (326)            (974)              
Devizakölcsönök év végi átértékelése 2 546          (515)              

(195 969)     (220 952)       
Egyéb -                

Amennyiben a Cég peres ügyben érintett, a menedzsment becsléssel él akkor, amikor ezen eljárások legvalószínűbb kimenetelét megítéli, és a
céltartalék ezzel összhangban megképzésre kerül. 

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése

A Vevőköveteléseken és a szállítói kötelezettségeken realizált és nem realizált árfolyamnyereségek/veszteségek a Pénzügyi bevételek és kiadások
között szerepelnek.

Halasztott adó követelés csak akkor vehető fel, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalap képző nyereséget
realizál, amellyel szemben a halasztott adóeszközök érvényesíthetők. Amennyiben ezen feltételezésekben bizonytalansági tényezők szintje nem
inszignifikáns, akkor a menedzsment az óvatosság elvét alkalmazva nem mutat ki ilyen eszközt.

Adartok ezer forintban

Mérlegelve a Társaság jelenlegi helyzetét, a halasztott adókövetelés nem mutatható ki, azaz nem vehető fel a 2017.12.31-i a mérlegbe, viszont a mé

A megpályázott és elnyert támogatosok esetén, fontos annak megítélése, hogy ezen várható pénzek ténylegesen lehívhatóvá váltak az adott üzleti
évben, illetve a már lehívott összegek esetén mekkora annak a bizonytalanságnak a szintje, hogy a kapcsolódó támogatási program feltételrendszere
miatt a megkapott összegek visszafizetésre kerülhetnek. A vezetés csak a lehívható tételeket mutatja be a mérlegben, illetve az óvatosság elvét
figyelembe véve csak olyan tételek kerülnek eredményben kimutatásra, melyeket a vezetés úgy itél meg, hogy azok teljes mértékben megfelelnek a
támogatási rendszerekben foglalt feltételeknek, bár ezek utóvizsgálat tárgyát képezhetik a támogatási rendszert működtető által. 

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 10
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Összesen (193 749)     (222 441)       

9. Adózás
2016.12.31 2015.12.31

E Ft E Ft

Folyó adófizetési kötelezettség

Belföld 91 -           103 -           
Külföld -            -              

Összesen 91 -           103 -           

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 11
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Az eredménykimutatásban megjelenő, az eredményt terhelő adó alakulását a következő táblázat szemlélteti:

2017.12.31 2016.12.31
E Ft E Ft

(185 003)     (220 299)       

921             1 161             
-              

Előző évek veszteségéből adóévben felhasznált összeg adóhatása -              (1 161)           
-              -                
-              -                

Minimum adó 91               103                
Társasági adó összege 3 003          5 715             

2017.12.31 2016.12.31
E Ft E Ft

Elhatárolt veszteség 1 287 818   1 068 680      

Társasági adókulcs 9% 10%

Egyenleg december 31-én 115 904      106 868         

Helyi Ipar űzési adó

10. Egy részvényre jutó konszolidált eredmény

2017.12.31 2016.12.31

Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény (E Ft) (185 094)     (220 402)       
Kibocsátott törzsrészvények súlyozott átlagos száma (db) 2 313 350   2 313 350      

Egy részvényre jutó eredmény (alap/hígított) (Ft) (80,01)         (95,27)           

11. Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések

Lízingelt eszközök

A cég birtokában nincsenek lízingelt eszközök.

12. Immateriális javak
A Társaság nem rendelkezik immateriális jószággal.

Lekötött tartalék képzés

Adózás előtti eredmény

Le nem vonható költségek adóhatása
Adóalap részét nem képező tételek adóhatásai
Számított adó (10%)

A jövőbeni eredménnyel szemben elszámolható előző évek áthozott veszteségei miatt halasztott adó eszköz elszámolására a tárgyévben nem került 

A Társaságnek ingatlanjai, üzemi berendezései és felszerlései nincsenek.

A csoportnak iparűzési adókötelezettségei vannak, annak bevallási határideje 2015.05.31.

Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott 

Egyéb

A jövőbeni eredmény bizonytalansága miatti ki nem mutatott halasztott adó követelés:

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 12
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13. Leányvállalatok

2017. december 31-én a Társaság egyetlen leányvállalatának kiemelt adatai a  következők :

Szavazati 

Excel Csepel Kft. 99,96

e Ft
Megnevezés

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Záró
Tartós részesedés kapcs. váll.-ban 1 250 000 1 250 000 1 005 952 195 969 1 201 921
Befektetett pézügyi eszközök 1 250 000 1 250 000 1 005 952 195 969 1 201 921

e Ft

Megnevezés

Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték
Tartós részesedés kapcs. váll.-ban 1 250 000 1 201 921 48 079
Befektetett pézügyi eszközök 1 250 000 1 201 921 48 079

14. Közös vezetés ű vállalkozások

15. Részesedések társult vállalkozásokban és egyéb befektetések

16. Készletek

17. Vevők

18. Egyéb rövid lejáratú követelések
2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01

E Ft E Ft E Ft

Kapcsolt vállalkozástól követelés 114 471      -                    -                
Kamatbevétel elhatárolása -              
Szállítói túlfizetés -              -                    -                
Aktív időbeli elhatárolások -              -                    -                
Egyéb követelések 326             80 996              138 980         
Egyéb követelések értékvesztése

Összesen 114 797      80 996              138 980         

A Társaság nem számol el értékvesztést a saját tulajdonú leányvállaltoktól esedékes lejárt követelésekre.

19. Adókövetelések és adókötelezettségek

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01
E Ft E Ft E Ft

Illeték -              5                    

Adókövetelések összesen -              5                    

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01

E Ft E Ft E Ft

Helyi adó kötelezettség 4 275          3 227                2 168             

Társasági adókötelezettség 354             263                   188                

Általános forgalmi adó kötelezettség 43 923        32 534              22 474           
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adókötelezettség 36 024        23 156              30 686           
Egyéb adó- és járulékkötelezettség 4 250          3 041                1 527             

Adókötelezettségek összesen 88 826        62 221              57 043           

20. Pénz és pénzeszköz egyenértékesek
2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01

E Ft E Ft E Ft

Bankbetétek  -              -                    -                
Pénztár -              -                    -                

Összesen -              -                    -                
 

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01
Pénzeszközök devizanemenként E Ft E Ft E Ft

HUF -              -                    -                
EUR -              -                    -                
USD -              -                    -                

Összesen -              -                

A Társasg befektetett eszközeinek alakulását az alábbiak szemléltetik :

Bruttó érték Értékvesztés

2017. december 31-i állomány

A Társaság 2017 év folyamán 195.969 e Ft értékvesztést számolt el pénzügyi befektetésére, igazodva a leányvállalat saját tőkéjéhez.

A Társaságnak 2017. december 31-én vevőkövetelései nem voltak.

A Társaság 2017. december 31-én nem rendelkezik társult vállalattal, ill. egyéb befektetéssel.

A Társaság 2017. december 31-én nem rendelkezik készletekkel.

Így a cég 2017. december 31-én nem rendelkezik közös vezetésű vállalattal.

Tevékenység

Szerszámgép gyártás, fémszerkezet gyártás, szerszámgép 
nagykereskedelem

Cégbejegyzés 

1211 Budapest, 
Varrógépgyár u 1.

A Társaság mérlegében elkülönítetten került kimutatásra az adóhatósággal és önkormányzattal szembeni adókövetelések és adókötelezettségek
összege, melyet a következőkben mutatunk be:

Név

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 13
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21. Értékesítési célú befektetett eszközök

A Társaságnak nincsenek értékesítési célú befektetett eszközei :

22. Jegyzett t őke és tartalékok

darab E Ft darab E Ft darab E Ft

400 Ft névértékű törzsrészvények 2 313 350         925 340         

150 Ft névértékű törzsrészvények 2 313 350           347 003         2 313 350         347 003      

400 Ft névértékű törzsrészvények 2 313 350         925 340         
150 Ft névértékű törzsrészvények 2 313 350           347 003         2 313 350         347 003      

2 313 350           347 003         2 313 350         347 003      2 313 350         925 340         

A Társaságnak elsőbbségi részvényei nincsenek. 

A Társaság - t őkehelyzetének rendezésére - t őkeleszállítást hajtott végre, melyet a Cégbíróság 2 015. február 20.-án jegyzett be. 
Ettől az időponttól kezd ődően a részvények névértéke 150 Ft, a részvények dara bszámának változatlansága mellett. 

Az alábbiakban mutatjuk be az 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosokat:

darab darab darab szavazati jog darab szavazati jog

R. Kalaichelvan 494 000              21,35% 494 000            21,35% 494 000            21,35%
Pirsum Services Limited Ltd. 487 000              21,05% 487 000            21,05% 487 000            21,05%
Goh Kim Seng 473 233              20,46% 473 233            20,46% 473 233            20,46%
Fehér és Fiai Kft. 247 434              10,70% 247 434            10,70% 247 434            10,70%
Dan Viorel Paul 200 000              8,65% 200 000            8,65% 200 000            8,65%
Közkézhányad 411 683              17,79% 411 683            17,79% 411 683            17,79%

Összesen 2 313 350           100,00% 2 313 350         100,00% 2 313 350         100,00%

Az 5 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok, és az őket megillető szavazati jogok 2015 és 2016. év folyamán nem változtak.  
A Társaság saját tőkéje veszteség folytán az alaptőke kétharmada alá csökkent, illetve az alaptőke törvényben meghatározott minimális

a Társaságot meg kell szüntetni.

23. Hitelek, lízing és kölcsön kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitel, lízing és kölcsön kötelezett ségek

A cégnek nincsenek hosszú lejáratú hitel-, lízing és kölcsön kötelezettségei

Rövid lejáratú hitel, lízing és kölcsön kötelezetts égek 2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01
E Ft E Ft E Ft

Kölcsön -              -                    -                

Hitel 246             182                   119                

Összesen 246             182                   119                

 

24. Szállítók

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01
E Ft E Ft E Ft

Belföldi szállítók 276 667      276 667            410 413         
Külföldi szállítók -              -                    -                

Összesen 276 667      276 667            410 413         

2017.12.31

2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

összege alá csökkent. A Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, illetve fizetéseit megszüntette. A vagyona tartozásait nem fedezi.
Ennek következtében meg kell tenni a 2013.évi V.törvény ("Ptk")  3:270 § (2) pontjában előírtakat,azaz a tőkehelyzetet rendezni kell, vagy

A Társaság új tőke bevonása nélkül nem látja lehetségesnek a vállalkozás folytatátását, a Társaság szállítói és adótartozásainak lejárt
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 151.638eFt volt, a saját tőkéje a Ptk. 3:212 § (2) pontjában előírt húszmillió forint alá csökkent.
A lejárt tartozások rendezése nem biztosított.

Jegyzett, befizetett:

2016.12.31 2016.01.01

Az Excel Csepel Kft. finanszírozási megállapodást kötött a Sberbank Zrt-vel, a Bank által kikötött biztosítéki feltételek között szerepel a kötelezett
teljes vagyonára vonatkozó keretbiztosítéki zálogjog.

Maximálisan kibocsátható
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A szállítói állomány megoszlása lejárat szerint az alábbi:

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01
E Ft E Ft E Ft

Nem esedékes, illetve esedékes kötelezettségek
   Nem esedékes követelés 0 1 408                0

   90 napon belül 4 110          3 267                3 052             

   91-180 nap között 707             584                   -                

   180- 360 napon között 1 437          60                     888                

   360 napon túli -              9 911                9 911             

Összesen 6 254          15 230              13 851           

25. Egyéb kötelezettségek

2017.12.31 2016.12.31 2016.01.01

E Ft E Ft E Ft

Rövidlej. köt. kapcs. váll. -              -                    18 909           
Rövidlej. köt. egyéb rész. váll. 34 965        46 413              45 162           
Passzív időbeli elhatárolás 820             2 469                2 704             
Egyéb 21 347        3 017                50 284           

Összesen 57 132        51 899              117 059         

26. Céltartalék

A Társaság céltartalákot se 2015-ben, se 2016-ban, se 2017-ben nem képzett.

 

27. Függő kötelezettségek

Budapest Főváros Önkormányzata a Társaság ellen,  Fővárosi Törvényszék előtt fizetésképtelenség megállapítása iránt indított eljárást. 

Az adós kérelmére a Törvényszék fizetési haladékot  engedélyzett, 

Az eljárás a felek közös kérelmére 2017. október 4. napjától szünetel.

Repeot&Audit Kft a Társaság ellen törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.
A Törvényszék 2018. március 31-én kelt végzésével értesítette a céget, hogy a könyvvizsgáló értesítette a Cégbíróságot, hogy a cég vagyonának 
olyan változását észlelte, amely veszélyezteti a céggel szembeni követelések kiegyenlítését, és közgyűlés összehívását vagyonvesztés miatt
szükségesnek ítéli.
A Cégbíróság felhívta a céget, hogy 30 npon belül nyilatkozzon a kérelemre, és a törvénysértő állapotot szüntesse meg.

Jogviták

28. Szegmens információk

Az elsődleges működési szegmens szerinti kimutatás
2017 2016
E Ft E Ft

Üzletvezetés, vagyonkezelés (szolgáltatás) 47 890        51 240           

Összesen 47 890        51 240           

A Társaság az egyéb kötelezettségek között mutatja ki a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban lévő kapcsolt felekkel és azokok kapcsolt
vállalkozásaival szemben fennálló kötelezettségeket, ennek záró értéke 2017. december 31-én 53.859 E Ft. 

A Társaság megítélése szerint a vele szemben támasztott igények és peresített követelések a közeljövőben nem érintik lényegesen pénzügyi
helyzetét, jövőbeli működési eredményét, vagy cash-flow-ját. 
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A másodlagos működési szegmens szerinti kimutatás
2017 2016
E Ft E Ft

Belföld 47 890        51 240           
Export -              -                

Összesen 47 890        51 240           

29. Kockázatkezelés

Hitelezési kockázatok

Devizaárfolyam kockázat

tulajdonosával szemben, aki a kölcsönadott összeget (73.000 USD) a későbbiekben megvalósuló tőkeemelésre szánta.

2017.12.31 2016.12.31

Megnevezés USD Eredmény-
hatás

USD Eredmény-
hatásE Ft E Ft

Vevő követelések -                         -                   -                       -                   

Adott előlegek -                         -                   -                       -                   

Egyéb követelések -                         -                   -                       -                   

Pénztár bankbetét -                         -                   -                       -                   

Szállítók -                         -                   -                       -                   

Kapott előleg -                         -                   -                       -                   

Egyéb kötelezettség 73 000                   (1 883)              73 000                 (2 144)              

Hitel kintlévőség -                         -                   -                       -                   

Kölcsön -                         -                   -                       -                   

Összesen: 73 000                (1 883)           73 000              (2 144)           

Eredményhatás

2017 2016
E Ft E Ft

EUR

USD (1 883)         (2 144)           

CHF -              -                

Kamatváltozás kockázata

30. Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók

2017 2016
E Ft E Ft

Tranzakciók összértéke:
Értékesítés árbevétele közös vezetésű vállalatoktól -                -                  

-                -                  
Értékesítés árbevétele a Társaság tulajdonosai által kontrollált társaságoktól -                -                  
Értékesítés árbevétele a vezetőség jelentős befolyással rendelkező társaságaitól
Beszerzés közös vezetésű vállalatoktól
Beszerzés a Társaság tulajdonosainak jelentős befolyásával rendelkező társaságaitól -                -                  

Egyenlegek december 31-én:
Követelések
Közös vezetésű vállalkozásokkal szemben -                
Társult vállalkozásokkal szemben -                -                  
A Társaság tulajdonosai által kontrollált társaságaival szemben -                80 833        
A vezetőség jelentős befolyással rendelkező társaságaival szemben
A Társaság tulajdonosai által kontrollált társaságaival szemben

Kötelezettségek
Közös vezetésű vállalkozásokkal szemben -                -                  
Társult vállalkozásokkal szemben -                -                  
A Társaság tulajdonosai által kontrollált társaságaival szemben 34 965      24 798        
A vezetőség jelentős befolyással rendelkező társaságaival szemben
A Társaság tulajdonosai által kontrollált társaságaival szemben

A fenti tranzakciók a nem kapcsolt felekkel egyező feltételekkel kerültek megkötésre.

A Társaság a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok részére fizetett járandóságok:

2017 2016
Név Juttatás jogcíme Juttatás Juttatás

E Ft E Ft
Párkányi Zoltán tiszteletdíj -                -                  
Szomi Iván tiszteletdíj -                -                  
Paul Dan Viorel tiszteletdíj -                -                  
R.Kalaichelvan tiszteletdíj -                -                  
Dr. Arz Gusztáv tiszteletdíj -                600             
Fehér Hajnal Csillag tiszteletdíj -                -                  
Rózsavölgyi László tiszteletdíj -                400             
Összesen -                1 000          

A Társaság adókötelezettségeinek és szállítói kötelezettségeinek nem tud folyamatosan eleget tenni a csoport cégeinek megváltozott piaci helyzete
miatt, ezért tartozásai az év folyamán felhalmozódtak. 

A Társaság kamatkockázat kitettsége nem jelentős. A Társaság  nem rendelkezik hosszú lejáratú kamatozó kötelezettséggel.

Értékesítés árbevétele társult vállalkozásoktól

10%-os árfolyam változás hatása

A Társaság vezető tisztségviselői (ügyvezetői) részére 2017 év folyamán is összesen 23.670 E Ft bér került kifizetésre.

A Társaságnak devizában fennálló követelései nincsenek. Kötelezettségei között csak egy devizás kötelezettség áll fenn a Társaság egik nagy

A Társaság menedzsmentje rendszeresen figyeli és felméri a nem üzleti tevékenységből eredő kockázatokat, melyek devizaárfolyam változásából és
kamatkockázatokból erednek. Ezen felül megfelelő figyelmet fordítanak az alaptevékenységből származó hitelezési kockázatokra.

A Társaság hitelkockázata alacsony, mert a cég nagyon alacsony hitelállománnyal rendelkezik.
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31. Biztosítás

A Társaság szükséges és megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezik.

32. Mérleg fordulónap utáni események

33. Pénzügyi kimutatások elfogadása

34. Felelősségvállaló nyilatkozat

Budapest, 2018. április 19.

A Csepel Holding Nyrt. 2017. évi éves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a
Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A kibocsátója a Tpt 55 § (1) bekezdés szerint okozott kár megtérítéséért felel.

A vagyon biztosítás megnyugtató biztonságot nyújt a Társaság vagyonára. 

Jelen pénzügyi kimutatást a Csepel Holding Nyrt. Igazgatóság 2018. április 20-án elfogadta és jóváhagyta. A Csepel Holding Nyrt. Igazgatósága
jóváhagyta a jelen konszolidált pénzügyi kimutatásainak kibocsátását, de a Tulajdonosok Éves Rendes Közgyűlése, amely a pénzügyi kimutatások
elfogadására jogosult, az elfogadás előtt kérhet módosításokat. A Közgyűlésen a jelen pénzügyi kimutatások elfogadásra kerültek a részvényesek
által.

Csepel Holding Nyrt. vezetése 2014 óta készít elő egy jelentős fordulatot a cég életében. Ennek lényege átállás az energetikai profilra, és jelentős 
piacbővítés.
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