
Kivonat

a Csepel Holding Rt. 2007 április 6-án megtartott
felügyelő bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

1 /  A Csepel Holding Rt. 2006 évi éves beszámolójának elfogadása

A Részvénytársaság felügyelő bizottsága megvizsgálta a Társaság 2006 évi éves mérlegét, és
eredmény-kimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, amit az alábbi sarokszámokkal a
közgyűlés részére elfogadásra javasol:

-  a mérleg főösszege: 1.005.237 eFt
- A Csepel Holding alaptevékenységéből
 származó árbevétele : 10.100 eFt
-  Alaptevékenységének költségei: 32.513 eFt
-  2006 évi üzleti eredménye:             - 26.017 eFt
- Egyéb ráfordítások:  3.616 eFt

mely összeg a Csepel Holding Rt. leányvállalatának, az Excel Csepel Kft.
csődegyezségében elszenvedett veszteségéből adódik.

-  A pénzügyi műveletek eredménye: -11 eFt
 mely összeget a Csepel Holding Rt. tulajdonában lévő Excel Csepel Kft.

üzletrészének értékvesztéseként írtak le.
- A Csepel Holding 2006 évi szokásos vállalkozási eredménye: - 26.028 eFt

A 2006 évi eredmény elszámolás következtében a Csepel Holding Rt. saját tőkéje a jegyzett
tőke 38,09 % -ára esett.

A Társaság mérleg és eredmény-kimutatását a könyvvizsgáló jelentése a Csepel Holding Rt.
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízhatónak és valós képet adónak minősítette.
Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a 2006 évi éves beszámoló elfogadását.



2/ A Csepel Holding Rt. 2006 évi konszolidált éves beszámolójának elfogadása

Az Részvénytársaság felügyelő bizottsága megvizsgálta a Társaság 2006 évi konszolidált
mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, és azokat az alábbi
sarokszámokkal elfogadásra javasolja:

Mérleg főösszeg: 568.348 eFt

- összes árbevétele: 962.355 eFt
- értékesítés költségei: 534.467 eFt
- bruttó fedezet 427.888 eFt
- egyéb bevétel 2.060.639 eFt
- értékesítési és marketing költségek 41.243 eFt
- igazgatási és marketing költségek: 401.485 eFt
- kutatás-fejlesztés költsége 174.696 eFt
- egyéb ráfordítás 1.997.233 eFt
- az üzleti tevékenység eredménye: - 126.130 eFt
- a pénzügyi tevékenység eredménye: - 2.951 eFt
- adózás előtti eredmény: - 129.081 eFt
- társasági adó 423 eFt
- adózott eredmény - 129.504 eFt
- mérleg szerinti eredmény - 129.504 eFt

A Társaság 2006 évi konszolidált éves mérleg-és eredmény-kimutatását a könyvvizsgáló
jelentése a Csepel Holding Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízhatónak és
valós képet adónak minősítette.
Mindezek alapján a felügyelő bizottság javasolja a 2006 évi konszolidált éves beszámoló
elfogadását.
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