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4iG Nyrt.

Közgyűlési előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság különálló dokumentumban (4iG_20170427_KE2_beszamolo_2016.pdf) teszi
közzé, illetve terjeszti a Közgyűlés elé a 4iG Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, 2016.
december 31-i fordulónappal készült számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegét és
kiegészítő mellékletét, illetve a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2016. üzleti évi
beszámolóra vonatkozó jelentését.
A közzétett, 2016. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló lényeges
adatai a következők:
Adózás előtti eredmény:

-284.217.000,- Ft

Adózott eredmény:

-285.956.000,- Ft

A Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a 4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megvizsgálta és az ugyancsak közzétett jelentéseinek
(4iG_20170427_FB_Jelentes.pdf és 4iG_20170427_AB_Jelentes.pdf) tanúsága szerint a
Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.
Az Igazgatóság 10/2017. (04.06.) és 12/2017. (04.06.) számú határozata alapján –
figyelemmel a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseire – javasolja a Közgyűlésnek
a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását, valamint hogy a Társaság a 2016. üzleti
év után osztalékot ne fizessen.
Az Igazgatóság különálló dokumentumban teszi közzé, illetve terjeszti a Közgyűlés elé a 4iG
Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves
jelentését (4iG_20170427_KE1_Jelentes_IFRS.pdf). A konszolidált jelentés tartalmazza a 4iG
Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a konszolidált jelentésre és beszámolóra vonatkozó
jelentését is.
A közzétett, 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált mérlegének lényeges adatai a
következők:
Mérlegfőösszeg:

9.672.273.000,- Ft

Adózás előtti eredmény:

-29.372.000,- Ft

Adózott eredmény (tárgyévi átfogó jövedelem):

-110.527.000,- Ft

A Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált
éves jelentését a 4iG Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megvizsgálta és az
ugyancsak
közzétett
jelentéseinek
(4iG_20170427_FB_Jelentes.pdf
és
4iG_20170427_AB_Jelentes.pdf) tanúsága szerint a Közgyűlés elé terjeszthetőnek
minősítette.
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4iG Nyrt.

Közgyűlési előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság 11/2017. (04.06.) számú határozata alapján – figyelemmel a
Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésében foglaltakra is – javasolja a Közgyűlésnek
a 2016. üzleti évre vonatkozó, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentés
elfogadását.
Az Igazgatóság a 4iG Nyrt. számviteli törvény szerinti beszámolójával egy dokumentumban
(4iG_20170427_KE2_beszamolo_2016.pdf) teszi közzé, illetve terjeszti a Közgyűlés elé a 4iG
Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni
helyzetét ismertető üzleti jelentését, amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága és
Auditbizottsága
megvizsgált
és
az
ugyancsak
közzétett
jelentéseinek
(4iG_20170427_FB_Jelentes.pdf és 4iG_20170427_AB_Jelentes.pdf) tanúsága szerint a
Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.
Az Igazgatóság 9/2017. (04.06.) számú határozata alapján – figyelemmel a Felügyelőbizottság
és az Auditbizottság jelentésében foglaltakra is – javasolja a Közgyűlésnek a 4iG Nyrt. 2016.
üzleti évre vonatkozó, a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét
ismertető üzleti jelentés elfogadását.
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