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A Szombathety Megyei Jogrt Vdros Onkormilnyzat nem p6nzbeli vagyoni
h ozz6j 6 ru I 6s d n ak 6 ft6ke l6s6r5 I
A Szombathely Megyei Jogti vdros KiSzgyfil6se r6sz6re

A

Szombathely Megyei Jog1 Vdros Onkorm(tnyzata a 6203 hrsz-(t, term6szetben
9700 Szombathely, K6szegi es Kiraly utca k6z6tti bels5, k1zvetlen utcafronttal nem
rendelkezS ,,be6pftetlen terAlet" megnevez6sfi ingatlan 1/1 tulajdoni hanyadat a
kizarolagos tulajdondban eilo SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznoslto 6s
Vdrosgazdalkodasi Zrt. (tovabbiakban: SZOVA Zrt.) rdszere nem penzbeli vagyoni
hozz1jarul6sk6nt
a gazdasdgi tdrsasdg alaptokejenek felemel6se mellett
re n d e I kez6sre bocs ajta sat te ruezi.

-

A

Szombathely Megyei Jog1 Varos Polgarmestere 80.036-42/2017. szdmI

megrendelS leveleben adott megbizast az AUDIKONT K1nywizsgalo es Gazdasagi
Tandcsado Kft-nek, hogy a PolgariT6ru6nykdnyvr6l sz6l6 2013. eviV. t6ru6ny 3:251
bekezd6se alapjdn a nem p6nzbeli vagyoni hozzajarul1shoz sz0ks6ges
S
k6nyvvizsgaloi jelent6st k6szitse el.

()

Az alapit6 felelSss6ge

Az alapito felel azert, hogy a nem pdnzbeli vagyoni hozz1jdrul1s atruhazdskor
fennallo erteke az alapitoi okiratban megjel1lt erteket elerje. Az alapitoi okiratban
meghatdrozott apport ertek nem lehet magasabb, mint amilyen ert1ket k6pvisel az
apport titrgya a rendelkez1sre bocsat1skor. Az apportalt eszkdz erleket nem lehet
magasabb 6rt6ken kimutatni, mint a k1nywizsgalo altal elfogadott eftek.
Az alapito felel a tdrsasdggal szemben azon kdrok6rt, mely a nem p6nzbeli vagyoni
hozzajarulas ellen6rteket meghalad6 6ftek elfogadasab6l ered.
Ki5 n yvv i zs g 6 I 6 fe I e

lSss6ge

A mi felel6ss6gunk a nem p6nzbeli vagyoni hozzajarul1s szolgaltatdsa eset6n az
adott vagyontargy ertekelesehez jelent1s k6szit6se, amely tartalmazza a nem
penzbeli vagyoni hozzajarul1s leirasdt, 6rteke[ ertekeles6t, az alkalmazott ertekelesi
modszert ismertet6set es azt, hogy az 6rt6kel6st erintS 0j befolyasolo kdrulm6ny nem
mer1lt fel.
Meggy6z6d6siink, hogy a megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyitek elegend6 6s
megfelel6 alapot nyhjt k1nywizsgaloi v6lem6nyunk megadas(thoz.
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A nem p6nzbeli vagyoni hozzdjdrul1s leir6sa
Az apportal1sra felajdnlott eszk1z r6szletez6se:
EszkiSzi5k

lngatlanok

megnevez6se

Hrsz.

lngatlanok
term6szetbeni
fekv6se

Tulajdoni
hdnyad

Alapteriilet

1n

telek:5339 m2

m2

9700 Szombathely,

K5szegi6s Kir1ly
Be6pltetlen ter0let

6203

utca kdz1ttibels6,
k1zvetl e n utcafro nttal
nem rendelkez6
be6pitetlen terAlet

Nem p6nzbeli hozz1jdrulils 6rt6kel6se

A nem p6nzbeli hozzajarulask6nt rendelkez1sre bocsdtando

eszk)zdk forgalmi

6ftek6nek ellen6rz6se sordn a Szdmvitelr6l szolo 2000, 6vi C. t6ru6ny, a Polgdri
T1rvenykdnyvr6l szolo 2013. 6vi V. t6ru6ny, 6s a Magyar Kdnyvvizsgaloi Kamardt6l,
a k1nywizsgaloi tevekenys6gr6l, valamit a kdnywizsgaloi k1zfelAgyeletr6l szolo
2007. 6vi LXXV. t1rueny el6frdsaival 1sszhangban, valamint a Magyar
K1nywizsgaloi Kamara altal elfogadott Magyar K1nyvvizsgalati Standardoknak
megfelel6en jartu nk el.

A

nem p6nzbeli vagyoni hozzajdrulask6nt megjel1lt ingatlan 6rt6kel6sehez
felhaszn1ltuk - a Szombathely Megyei Jog1 Vdros Onkormanyzat megblzasabol
etkesztitt -ORIGO-SANIA Epito Ztt. (Toth Tam6s ingatlanvagyon-ertekel6 n6vj.sz.:
149/2003) ingatlan forgalmi 6retkenek meghatdrozdsdra vonatkozo filggetlen
szakert1i jelent6set.
A szak6rt6 az ingatlan 6rt6kbecsl6sef az egyedi 6rtekel6s alapelvet figyelembe veve
v6gezte el.

A

szakv6lem6ny az ingatlan forgalmi 6ft6kenek

a

meghatdrozdsdhoz

az al1bbi

6rt6kelesi modszereket alkalmazta:

.

a piaci iSsszehasonlito adatok elemz6s6n alapulo ert6kel6s, mely a mdr
megt6rt6nt, ismert aditsveteli Agyletek arainak, illetve kinalati adatok 1rainak
a vizsgitlt esefre val6 kiterjeszt6se, osszehaso nl(tdsa.
hozamszdmitdson alapul6 6rt6kel6s, mely az ingatlan jdvSbeni
hasznositdsabol realizdlhato hozam jelenertekre tdrteno szamitits(tt jelenti.
a kdlts6galaprt modszer, mely az ingatlan Ajrael6allitasi k1lts6g6nek az id5
mulas miatti avul{ssal korrigalt 4rtekenek a becs/6s6t jelenti.

. a
o

A szak6rt6 az ingatlan ertek6nek meghat1rozdsdndl a

hozamszdmlt1son alapulo
mint
meghat1rozo ertdkelesi
cash-flow
elemz6si
modszert
alkalmazta,
diszkontalt

modszert.

A piaciosszehaso nl[to elemz1st a nem megfelel6 1sszehasonlito adatok hianya miatt
nem vette alapul becsl1sendl.
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k1ltseg alapA modszerrel meghatarozott ingatlan eftek kOzel azonos, mint a
hozamon alapul6 becs/6s efteke. A k1ltseg alapI modszer, mint kontroll modszer
kertilt alkalmaz1sra a szakert6i jelent1sben.

Kdnyvvizsgdl6i megdllapitds a nem p6nzbeli hozzdjdrul1s 6rt6k6r5l
Az elSzSekben r1szletezett ertekeles alapjan tanusftjuk, hogy az al1bbi ingatlan nem
p1nzbeti vagyoni hozzajarulas 2017. junius 6-i forgatmi eneke a jetenteg-1rvenyben
lev6 dftekelesi elvek 6s eljarasok, valamint az apporttargy hasznosltasi lehet6segeit
is figyelembe v6ve az alabbi:
Hrsz.
6203

Tulajdoni
h6nvad

Fekv6se
Szombathely, K6szegi6s a Kirdly
utca k1zotti bels6. kdzvetlen
utcafro ntt al n e m re n d el kez6
..be6pitetle n terillet"

1/1

Forgalmi 6ft6k
90 000 000 Ft

90 000 000 Ft

Osszesen.'

Az 6rtekelest erintS 0j befolydsolo kdrillm6ny nem merillt fel.

V6lem6ny

V6lemdnytink szerint, az apport1lni kiv6nt 6203 helyrajzi szdmon tal6lhat6
szombathelyi ingatlan nem p6nzbeli vagyoni hozzdjdrul1s 6rt6ke 90 000 000
Ft. Amennyiben az alapit6 Szombathely Megyei Jogrt Vdros Onkormdnyzata
ezzel azonos n6v6rt6kfi r6szv6nyekhez jut a SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznosit6 6s Vdrosgazddlkoddsi Zrt-ben, akkor a nem p6nzbeli
vagyoni hozzdjhrul*snak az elcizetesen megdllapftott 6rt6ke egyens0lyban lesz
az ellen6ben adand6 r6szv6nyek n6v6rt6k6vel.
Szombathely, 2017. j1nius

6.

'cF\

o

U$o
kamarai tag kdnyvvizsgalo
ilgyvezet6 igazgato
kamarai tagsagi szdm: 002340
AUDIKONT KFT
9700 Szombathely, Verseny u. 1/c
nyi lv a nta rtit sb a-v6te I i sz 6 m : 0 0 1 469
AUDf IQNf Kbnyvvizslt(tks es 6azciasaei Tandcsadd Klt:.
9? 00,Szorn.batlrclr'. l;t:r'stnt, n l,. c:

