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FUggetlen könyvvizsgãlOi jelentés

A M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztuk a M6 Duna AutOpálya Koncessziós Zrt. (tovãbbiakban ,,a Tarsasag’) 2016. évi eves
beszámolOjának a konyvvizsgalatát, amely eves beszãmoló a 2016. december 31-i fordulOnapra
elkészItett merlegböl — melyben az eszközök és források egyezö végosszege 286.580.847 EUR,
az adOzott eredmény 10.707.162 EUR nyereség —, és az ezen idöponttal végzödö évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a szãmviteli politika meghatãrozO elemeit és az egyéb magyarãzó
informáciOkat tartalmazO kiegeszItö mellékletbäl all.

Véleményunk szerint a mellékelt eves beszãmolO megbIzhato és valós képet ad a Társasãg 2016.
december 31-en fennãlló vagyoni és penzugyi helyzetérol, valamint az ezen idöponttal végzödö
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéröl a Magyarországon hatãlyos, a szãmvitelröl szólO 2000. évi
C. törvén nyel összhangban (a továbbiakban ,,szãmviteli torveny”).

Vélemény alapja

KOnyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra
vonatkozO — Magyarorszãgon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban
hajtottuk vegre. Ezen standardok értelmében fennállO felelössegeink bövebb IeIrãsát jelentésünk
,,A konywizsgálOnak az eves beszámoló konyvvizsgálataert valO felelossegei” szakasza
tartalmazza. Függetlenek vagyunk a TarsasãgtOl az eves beszámolO általunk vegzett
könyvvizsgálata szempontjãbOl a Magyarorszagon hatãlyos etikal kovetelményekkel osszhangban,
es eleget tettünk egyéb etikai felelössegeinknek ezekkel a kovetelményekkel osszhangban.
Meggyözödésunk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendö és megfelelö
ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Ku/csfontosságu konyvvizsgalati kérdések

A kulcsfontossãgü konyvvizsgalati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItélésunk
szerint a Iegjelentosebbek voltak a targyidoszaki eves beszámolO általunk végzett konyvvizsgálata
során. Ezeket a kérdéseket az eves beszãmolO egesze általunk végzett konywizsgãlatãnak
osszefuggésében és az arra vonatkozO véleményünk kialakItãsa során vizsgáltuk, és ezekröl a
kérdésekröl nem bocsátunk ki külön véleményt. MegãllapItottuk, hogy nincsenek a jelentésünkben
kommunikálandó kulcsfontosságü könyvvizsgãlati kérdések.

Egyéb információk

Az egyéb informãciók a Tãrsaság 2016. évi üzleti jelentéséböl alinak. A vezetés felelös az üzleti
jelentésnek a szãmviteli torvény, illetve egyeb mas jogszabãly vonatkozO elöIrásaival összhangban
történö elkészItéséért.

A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszamolora adott vélemenyunk nem vonatkozik
az üzleti jelentésre.

Az eves beszámoló általunk vegzett konyvvizsgalataval kapcsolatban a ml felelössegunk az üzleti
jelentés átolvasãsa és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés Iényegesen
ellentmond-e az eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, vagy
egyebkent ügy tünik-e, hogy az Ienyeges hibás állItást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli torveny alapjãn a mi felelossegunk tovabba az
üzleti jelentés atolvasasa során annak a megItélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli torveny,
illetve, ha van, egyeb mas jogszabály vonatkozO elöIrásaival osszhangban készült-e.
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A konyvvizsgálat sorãn elvégzett munkánk alapján véleményunk szerint:

- a Tãrsaság 2016. evi üzleti jelentése osszhangban van a Tãrsasãg 2016. évi eves
beszãmolOjãval és

- az üzleti jelentés a számviteli torvény elöIrásaival osszhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ft elö az üzleti jelentésre vonatkozó további
kovetelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozO véleményünk nem
tartalmaz a szãmviteli törvény 1 56. (5) bekezdésének h) pontjában eIöIrt véleményt.

A fentieken tül a Társasãgrol es annak kornyezetéröl megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arrOl, hogy a tudomãsunkra jutott-e bãrmely Iényegesnek tekinthetö hibás közlés
(Ienyeges hibãs állItás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgO hibás közlés (hibás
állItás) milyen jellegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.

A vezetés ês az irányItässal megbIzott személyek felelösségel az eves beszámolóért

A vezetés telelös az eves beszámolOnak a számviteli törvénnyel osszhangban történô
elkészItéséért es valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy IehetövO váljon az akár csalãsbOl, akãr hibábOl eredö Ienyeges
hibás áIIitãstOI mentes eves beszámolO elkészItése.

Az eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelös a Tarsasag vállalkozãs folytatására vaIO
képessegenek felméréséért, a vállalkozás folytatásaval kapcsolatos kérdéseknek az adott
helyzetnek megtelelö közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szãndékãban all
megszüntetni a Társasãgot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy amikor nem all
elOtte ezen kIvül más reälis Iehetöség — a vállalkozás folytatásának elvén alapulO számvitel
alkalmazãsáért.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Társaság penzugyi beszámolãsi folyamatának
fel ügyeleteert.

A konyvvizsgálónak az eves beszámoló kanyvvizsgálatáert valO felelösségel

Célunk kellO bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az eves beszámolO egesze nem tartalmaz akár
csalãsból, akãr hibábOl eredö lenyeges hibás állitást, valamint a véleményunket tartalmazO
konyvvizsgãlOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgälatra
vonatkozO — Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban
elvegzett könyvvizsgãlat mindig feltárja a Iétezö lOnyeges hibás állitást. A hibãs ãllItãsok
eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és Iényegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen
ésszerü várakozások alapjãn befolyásolhatják a felhasznãlOk adott eves beszámolO alapjãn
meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozO —

Magyarorszagon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal osszhangban elvégzett
konyvvizsgálat részeként szakmai megItelest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgalat egésze sorãn. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsüljük az eves beszámolO akár csalásbOl, akár hibãbOl eredö lényeges
hibãs állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagãlO könyvvizsgálati eljárásokat
alakitunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozãsãhoz elegendö és megfelelö
konyvvizsgálati bizonyltekot szerzünk. A csalásbOl eredö lenyeges hibãs állitãs tel nem tárásának
kockézata nagyobb, mint a hibábOl eredöé, mivel a csalás magaban foglaihat összejátszást,
hamisItãst, szándékos kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását;

• Megismerjük a kOnywizsgálat szempontjábOl releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgãlati eljãrásokat tervezzünk meg, amelyek az adott kOrulmények között
megfelelöek, de nem azért, hogy a Társasäg belsö kontrolljának hatekonyságára vonatkozOan
véleményt nyilvánItsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikak megfelelöséget és a vezetés által
készitett szãmviteli becslések es kapcsolOdO közzétételek esszerüseget.



• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatãsãnak elvén
alapuló számvitel alkalmazãsa, valamint a megszerzett konyvvizsgälati bizonylték alapján arrál,
fennáll-e lenyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös kétséget vethetnek tel a Társaság vállalkozás folytatására való kepessegevel
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn,
konyvvizsgáloi jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az eves beszámolóban lévö kapcsolOdO
közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek, minösItenünk kell
véleményunket. Következtetéseink a konyvvizsgalOi jelentésünk datumáig megszerzett
konyvvizsgálati bizonyltékon alapulnak. Jövöbeli események vagy teltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Tãrsaság nem tudja a vállalkozãst folytatni.

• Ertékeljük az eves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, ãtfogó prezentálásãt, felépItését és
tartalmát, valamint azt, hogy az eves beszámoló a valós bemutatást megvalOsItó mOdon mutatjãk
e be a mogottes ügyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányItãssal megbizott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a
konywizsgálat tervezett hatókörét es ütemezését, a konyvvizsgãlat jelentos megãllapitasait,
beleértve a belsö kontrolinak a konywizsgálatunk során általunk azonositott jelentäs hianyossagait
is.

Nyilatkozunk az irányItassal megbizott személyeknek arrOl, hogy megfelelunk a fuggetlensegre
vonatkozó releváns etikai kovetelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és
egyéb kérdéseket, amelyekrol ésszerUen teltételezhetö, hogy befolyásolják a függetlenségunket,
valamint adott esetben a kapcsolódO biztosftékokat.

Az irãnyItással megbizott személyek felé kommunikãlt kérdések közül meghatérozzuk azokat a
kérdéseket, amelyek a tárgyidöszaki eves beszámoló konyvvizsgálata során a legjelentösebb
kérdések, es ennélfogva a kulcsfontosságü konyvvizsgalati kérdések voltak. Konywizsgálói
jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabaly vagy szabãlyozás kizárja az
adott kérdés nyilvanos közzétételét, vagy ha - rendkIvül ritka korulmények között - azt allapItjuk
meg, hogy egy adott kérdést a konyvvizsgálOi jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert
ésszerU varakozasok alapjan annak hatranyos kovetkezményei sülyosabbak lennének, mint a
kommunikacio közérdekü hasznai.

A jelen fuggetlen konyvvizsgalOi jelentést eredményezä könyvvizsgãlati megbIzásért felelös
partner a jelen fuggetlen konyvvizsgálOi jelentés aláirOja.

Budapest, 2017. február 6.

KPMG Hur9aria Kft.

Nyilvánt rtasi szám: 000202

ocs ‘bor
Parther, amaral tag kanyvvizsgáló
Nyilvantartasi szám: 005600



Statiszti kai számjel 13368254-4523-114-01

Cégjegyzék szám Cg.O1-1O-045198

A vállalkozás megnevezése: M6 Duna Autópãlya Koncessziós Zrt.

A véllalkozés cIme: 1117 Budapest, Fehérvári üt 50-52.

2016.01.O1.-2016.12.31.

közötti idôszakról szóló

EVES BESZAMOLO

Kelt: Budapest, 2017.02.06.

___________________________

a vállalkozás vezetöje

(képviselöje)

MQur Autópálya
7 Koncessziós,.

udapest, Fehér,ãrj Q-52
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Statisztikai számjel

Cg.01-10-045198
Cégjegyzék szm

M6 Duna AutópIya Koncessziós Zft.
“A MERLEG Források (passzivik)

adatok euro-ban

Sot- A tétel megnevezése 2015.12.31
EIözô év(ek)

2016.12.31
szám mOdos.tásai

A B C 0 E

82. IL HOSSZU LE3ARATU KOTELEZETTSEGEK (83 -91 sor) 215 383 190 - 188 820 352

83 1. HosszO lejOratra kapott kOlcsonOk - -

84. 2. AtváltoztathatO en Otvãltozö kötvények - -

85. 3. TartozOsok katvénykibocsátásbOl 83 433 652 72 824 376

86. 4. Beruhazes Os fejlesztOsi hitelek 124 444 093 108 620 017

87. 5. Egyéb hosszO lejOratO hitelek - -

88. 6. Tartös kOtelezettsOgek kapcsolt vOllalkozOssal szemben - -

89 7
TartOs kOtelezeftségek jelentOs tulajdoni részesedési - -

viszonyban IOvö vOllalkozOsokkal szemben

90 8
TartOs katelezettsOgek egyOb rOszesedési viszonyban lCvO - -

vOllalkozOssal szemben
gi. 9. Egyéb hosszO lejOratO kOtelezettsOgek 7 505 445 7 375 959

92. III. ROVID LEJARATU KÔTELEZETTSEGEK (93-104 sot) 37 461 764 - 27 818 754

93. 1. ROvid lejOratO kölcsönök - -

94. EbbOl: az thtvOltoztathatO Os OWOltozO kätvények - -

95. 2. ROvid lejOratO hitelek 25 256 977 26 433 356

96. 3. VevOtOl kapott elölegek 3 407 3 431

Kotelezettségek OruszOllItOsbOI és szolgiltatOsbOl 28 248 40 020
(sza8itok)

98. 5. VOltOtartozOsok - -

99 6
Rövid lejOratO kOtelezettsCgek kapcsolt vOllalkozOssal - -

szemben

100 7
ROvld lejOratO kUtelezettségek jelentOs tulajdoni 8 845 332 -

viszonyban lOvO vOllalkozOsokkal szemben

101 8
Rövid lejOratO kotelezettsOgek egyOb rOszesedési 1 285 618 -

viszonyban IévO vOllalkozOssal szemben

102. 9. EgyOb rövld IejOratO kOtelezeftsëgek 2 042 182 1 341 947

103. 10. KötelezettsOgek OrtOkelésl ktilönbözete - -

104. 11. SzOrmazékos ügyletek negatIv értCkelési kOlönbOzete - -

105. G. PASSZfV IDöBELI ELHATAROLASOK (106-108 sot) 13 232 922 - 11 881 477

106. 1. Bevételek passziv idObeh elhatOrolOsa 4 379 636 4 001 058

107. 2. KältsOgek, rOforditOsok passziv idObell elhatOrolOsa 3 845 414 3 335 441

108. 3. Halasztott bevételek 5 007 872 4 544 978

109.
FORRASOK(PASSZiVAK) USSZESEN 430 978

-

286 580 847

Kelt: Budapest, 2017.02.06.
a v’oOs vezetOje

M6 Duna AUtOPáIykOpviseIOje)

.A. KoncesszjósZr
1117 Budapest, Fehérvárj t 5O-5!
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Statisztikai számjel

Cg.01-10-045198
Cégjegyzék szám

M6 Duna Autópãlya Koncessziós Zrt.
“A EREDMENYKIMUTATAS

(osszkoltség eIjrássaI)

adatok euro-ban

Sor- 2015.01.01.- EIöz évek 2016.01.01.-
szám

A tetel megnevezese 2015.12.31. mOdositásai 2016.12.31.

A B C D E
13. Kapott (jàtO) osztalék és részesedés - -

EbbOl: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -
14. Részesedések értékesitésének árfolyamnyeresége - -

EbbOl: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -

Befektetett pénzugyi eszközok kamatai, 149 087 87 864
arfolyamnyeresege
EbbOl: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -

16. Egyéb kapott (járO) kamatok és kamatjelleg(i bevételek - -

EbbOl: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -

17. Pénzugyi mOveletek egyéb bevételei 487 005 303 240
EbbOl: értékelési küldnbozet - -

VIII. Penzugyi mOveletek bevételei (13+14+15+16+17) 636 092 - 391 104

RészesedésekbOl származO ráfordItások, - -
1rfoIyamvesztesegek
EbbOl: kapcsolt vállalkozásnak adott - -

Befektetett pénzugyi eszközökbOl (értékpapirokbOl,
19. kOlcsonökbOl) származO ráforditások, - -

árfolyamveszteségek

EbbOl: kapcsolt vállalkozásnak adott - -

20. FizetendO (fizetett) kamatok és kamatjelleg0 12 177 610 11 185 760
raforditasok

EbbOl: kapcsolt vállalkozásnak adott -

21. Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése - -

22. Pénzügyi mi7veletek egyéb ráforditása 517 487 308 369

EbbOl: értékelési kUlönbözet - -

Ix. PénzUgyim0veletek râfordItásai (18+19+!- 12 695 097 - 11 494 129

B. PENZUGYI MÜVELETEK EREDMENYE (Vill-IX) - 12 059 005 - - 11 103 025
C ADÔZAS ELÔTtI EREDMENY (+/-A+/-B) 12 573 090 - 13 306 149
X. dófizetesi kotelezettség 2 442 140 2 598 987
0 ADÔZOfl EREDMENY (+/-C-X) 10 130 950 - 10 707 162

-; -;_
Kelt: Budapest, 2017.02.06. 1XP (,—“la

M6 Duna AutópMya a vállalkozás vezetO]e

- KoncessziOs zrt. (képviselOje)

1177 Budapest, Fehvâri tt 50-52.
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adatok e Ft-banCash_flow-kimutatãs
. 2015.01.01.- 2016.01.01.-

MEGNEVEZES
2015.12.31. 2016.12.31.

SzokCsos tevékenysCgbôl szCrmazó pénzeszkoz
1-13.sor 27 007 276 22 942 421

váItozs (Mukodési cash flow)
1 AdózCs eIötti eredmény f+)/(-) 12 573 090 13 306 149
2 IszCmolt amortlzáció (+) 23 355 378 23 373 562
3 szCmolt éftCkvesztés és visszairCs (+)/(-) - -

4 éltaftalCk képzés Cs felhasználás kulonbözete (+)/(-) - -

5 fektetett eszközök értékesitésének eredménye (+)/(-) - 3 901
Iejtezés ráfordItása 24 257

6 zCIIItói kotelezettség változCsa (+)/(-) - 133 336 11 772
7 3yéb rovid IejCratii kötelezettség változCsa (+)/(-) 1 727 813 - 10 831 161
8 assziv IdöbeIi elhatthrolCsok változCsa (+)/(—) 1 016 025 - 1 351 445

9 VeväkovetelCs vCltozäsa (+)/(-) 98 032 - 86 348

Forgöeszkozok (vevdkOveteles és pénzeszkoz nélkUl) (+)/(-) - 14 242 - 22 769
altozasa

11 AktIv idôbeIi elhatärolCsok vCltozCsa (+)/(-) 933 349 1 137 747
12 Fizetett, fizetendö ado fnyereség utän) (-) - 2 442 140 - 2 598 987

13 Fzetett, fizetendO osztalék, részesedés (-) - 10 130 950 -

Betektetési tevékenysCgbôl származó 14-16.sor - 129 543 - 409 959
ánzeszkozvàItozCs (BefektetCsi cash fowl

14 Befektetett eszközäk beszerzése (-) - 129 543 - 420 665
if 5efektetett eszközök eladãsa (+) - 10 706

16 Kapott osztalék, részesedés (+) -

PénzugyirnOveletekböl szãrrnazó 17-27.sor - 21 213 748 - 26 194 169
énzeszkozváItozas CFinanszirozisi cash fowl

17 RészvénykibocsCtäs, tOkebevonCs bevétele (+) -

18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesItO éftékpapir -

IbocsátCsànak bevCtele
IS 1IteI Cs kölcsön felvétele f+) -

20 Hosszt) lejCratra nyüjtott kölcsönök Cs elhelyezett (+) 3 537 982 - 807 710
ankbetetek torlesztese. measzuntetese. bevaltasa

21 ‘!églegesen kapott pénzeszkOz (+) -

22 ‘tészvénybevonCs, tOkekivonCs (tOkeleszCllitCs) C—) -
23

Kötvény Cs hltelviszonyt megtestesitO értékpapir
(-) - 13 809 707 - 11 936 557

,isszafizetese

24 Hitel és kOlcsön torlesztCse, visszafizetése (-) - 10 243 251 - 13 320 416

HosszO lejCratra nyüjtott kdlcsönök és elhelyezett -

‘)ankbetétek

26 VCglegesen ätadott pénzeszkäzok C-) -

AlapitOkkalszembeni, illetve egyéb hosszü lejCratü (+)/(-) - 698 772 - 129 486
kotelezettsegek valtozasa
Pénzeszközök valtozisa {()I+/)/

C +)/(-) 5 663 985 - 3 661 707
sorok)
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M6 DUNA AUTOPALYA KONCESSZIO$ ZRT.

KiegészItö mellékiet a 2016-os eves beszámolóhoz

1. ALTALANOS HATTERINFORMACIO

Az M6 Duna Autöpilya Koncessziös Zrt.-t (továbbiakban a “Társaság”) székhelye 1117.
Fehérvári üt 50-52.
A Társasigot 2004. október 7-en alapItották.

Az eredeti tulajdonosok közul a Porr es Bilfinger csoporthoz tartozó cegek 2015 decemberében, a
Swietelsky-csoporthoz tartozó cég pedig 2016 októberében eladták M6 Duna részvényeiket.
Továbbá az M6 Duna Holding GmbH tulaj donos 2016 szeptemberben beolvadt a M6 Duna B .V.
tulaj donosba.

gy 2016. december 31-en a Tarsaság tulajdonosai (“Részvényesek”) az alábbiak:
- M6 Duna B.V. (Amsterdam, Hollandia)
- Aberdeen Infrastructure (HoldCo) B.V. (Amsterdam, Hollandia)
- Intertoll Infrastructure Developments B.V. (Rotterdam, Hollandia).

Az M6 Duna B.V. tulajdonosai az Aberdeen befektetési cégcsoport és az EBRD (Európai
UjjáépItési és Fejlesztési Bank).

A Társaság zártkörüen mi’iködö részvénytársaság, amely a Magyar Koztársasággal kötött
Koncessziös Szerzödésben meghatarozott koncessziös idötartamra, azaz 22 évre (2026. október
8-ig) alakult. A Koncessziós Szerzôdésben meghatározott jogokat és kotelezettsegeket a 2004.
október 13.-an megkotoft szerzödésben ruházta at a Tarsasãgra a koncessziót eredetileg elnyerô
konzorcium.

A Társaság kizárólagos tevekenysege ennek megfelelöen az M6-os autópálya Erdi tetô
Dunaüjváros M6-M8 csomópont közötti szakaszának koncesszióban történô tervezése, épItése,
felüjItása, üzemeltetése, fenntartása es e tevekenysegek finanszIrozása. Az autöpálya 2006. jñnius
11 -en kerult ideiglenes forgalomba helyezésre. A vegleges forgalomba helyezési engedélyt az
illetékes köziti hatóságtól 2006. október 31-i dátummal kapta meg a Társaság. A Magyar Allam
nevében eljáró Gazdasági és Közlekedési Miniszter Vegleges Elfogadó Nyilatkozata 2006.
december 13.-tól hatãlyos.

A koncesszió idOtartama alatt a Társaság jogosult a kizarölagos állami tulajdonnak minôsülô
vagyontárgyak (orszãgos közüt) birtoklására, használatára és az ebbôl származó hasznok
szedésére. Ennek megfeleläen a Társaság a Magyar Allamtöl az autöpálya használatáért az
ideiglenes forgalomba helyezéstäl kezdve havonta rendelkezésre állási dIjat kap a Koncessziós
SzerzOdésben meghatirozott számItási képlet alapj an.



M6 DUNA AUTOPALYA KONCESSZIOS ZRT.

KiegëszItö mellékiet a 2016-os eves beszámolóhoz

2. SZAMVITELI POLITII(A

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosItásokkal egyutt hatályos 2000. évi C. számviteli
törvényben foglaltaknak (a továbbiakban a “Torvény”), és a Magyarorszãgon általãnosan
elfogadoft számviteli elveknek megfelelóen vezeti.
A Torvény idevágó eläIrásainak figyelembevételével a Tarsasag 200$. január I .-töI konyveit és
nyilvántartásait euröban vezeti.
A Társaság számviteli politikáját, az értékelés mödszereit es eljárásait, az idöszak során a
számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal egyutt az alábbiakban foglaltuk össze.

MérlegkészItés napia
A mérlegkeszItes napj a a 201 5-os évre vonatkozóan 2016. j anuár 8. (kivéve a jóváhagyott
osztalékot, amelyre 2016. február 25.) volt, mIg a 2016-os évre vonatkozOan 2017. január 8.

Immateriális javak
A Társasãg a Vagyoni értékO jogok között nyilvántartoft vásárolt szoftverek értéket 3 év alatt Irja
le. Az egyedileg 100 eFt beszerzési érték alafti immateriálisjavakat a Társaság a rendeltetésszerü
használatba vételkor (aktivãlãskor) egy Osszegben értékcsOkkenésként elszámolja.

Tárgyi eszközök
A Torvény 23g. (3) bekezdésének megfelelOen a Társaság az eszközok közöft mutatja ki a
Koncessziós SzerzOdés alapján beszerzett, megvalósItott eszkOzOk értékét.

A bekerulési érték részét képezi:
- az autópálya tervezéséhez, épItéséhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kOlcsOn
szerzOdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési dIja, folyósItasi jutaléka;
a hitel után felszámftott rendelkezésre tartási dIj;
- a hitel, kölcsOn felvétele után az ideiglenes üzembe helyezeséig elszámolt (idOszakot terhelO)
kamat, csOkkentve a beruházásra elkillönItett pénzeszkOz után, annak felhasználásáig kapott
kamat Osszegével,
- a beruházás finanszIrozásához kOzvetlenül kapcsolódó, hitelszerzOdésekben szabályozoft banki
illetve müszaki, pénzugyi, jogi stb. szakértOi dIjak
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az ideiglenes üzembe helyezeséig terjedO idöszakra
elszámolt (idOszakot terhelO) - biztosItási dIjak,
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tevekenyseget végzO tisztsegviselok, alkalmazottak - az
ideiglenes üzembe helyezeséig terjedO idOszakra elszámolt (idOszakot terhelO)- bérköltsege és a
kapcsolódó járulékok,
- a beruházáshoz kapcsolódó tervezési, épItési, ellenOrzési, kornyezetvédelmi, biztonsagi
dokumentációs stb. — a beruházási szerzOdés végleges teljesIteséig terjedO idOszakra elszámolt
(idOszakot terhelO)- tanácsadási dIjak.
- a beruházáshoz kOzvetlenül kapcsolódö devizakötelezettségnek az ideiglenes üzembe
helyezéseig terjedO idOszakra elszámolt — realizált illetve nem realizált — árfolyam külOnbOzete.

A tárgyi eszkOzOk a felhalmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron szerepelnek a
merlegben. Az értékcsökkenés az illetO tárgyi eszköz beszerzési árának és a becsUlt hasznos
élettartamának alapján lineáris módszerrel kerul meghatarozásra.
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KiegészItö mellékiet a 2016-os eves beszámolóhoz

Az autópálya és a kapcsolódó létesItmények hasznos élettartama az ideiglenes forgalomba
helyezéstöl (2006. jñnius 11.) a koncesszió lejártáig tart, azaz 20.3 év. Az alkalmazott
értékcsökkenési kulcsok az alábbiak:

Autópálya, kapcsolódó létesItmények 4.9%
Jármüvek 20.0%
froda- es számItástechnikai berendezések 33.3%
frodabütor 14.5%

Az egyedileg 100 eFt beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerü
használatba vételkor (aktiváláskor) egy osszegben értékcsökkenésként elszámolja.

Eredménykimutatás
A Társasag az eredménykimutatist az összköltség mOdszer (a Torvény szerinti ,,A” verziO)
szeñnt készItette.
A Társaság az MNB által közzétett napi árfolyamon értékeli a forintos eszkOzöket, forrásokat, és
a keletkezett mérleg fordulónapi árfolyam-különbözeteket nettó módon elszámolj a a Pénzilgyi
müveletek eredményeként.

JelentOs osszegfl hiba
A Tarsaság az ellenörzés, önellenOrzés illetve az elözö éveket érintö hibákkal kapcsolatban a
Torvénynek megfelelöen jelentös osszegfl hibának minOsIti a mérleg foosszegenek 2%-at
meghaladO értéket (ez 2015-ben 6.3 millió euro, mIg 2016-ben 5.7 millió euro).

A Tarsaság a kivételes nagyságñ vagy elöfordulásO bevételek, koltsegek es ráfordItások közé
soroija azon tételeket, tekintet nélkul azok összegére, amelyek sem közvetlenül, sem közvetve
nem kapcsolódnak a Társasag tevekenysegehez.
Kivételes nagysági vagy elöfordulásü bevételek, koltsegek és ráfordItások nem voltak a vizsgált
idôszakban.

3. PENZUGYI HELYZET, JOVEDELMEZOSEG Es LIKVDITAS

A Társaság 2006 márciusában refinanszIrozta a projektet: a korábbi szindikált hosszii lejáratü
banki hitelt kiváltották a European Investment Bank (,,EIB”)-tól felvett hitelbOl illetve a
kotvénykibocsátasból származó alacsonyabb koItségi pénzforrások (id. 11. pont). A
refinanszIrozást követöen a projekt pénzügyi modelije alapján a beruházás finanszIrozása es
megfelelo megtérulése meg inkább biztosItott. A Társaság 2015 es 2016 során is teijes körüen és
idOben eleget tett adosságszolgálati kotelezettségeinek.

Az autOpálya ideiglenes forgalomba helyezése 2006. j1tnius ii -en történt meg, azaz 71 nap
késéssel az eredetileg tervezett 2006. március 31.-i idoponthoz képest. Mivel e késedelem nem a
Tarsasagnak feirOhatO okokból keletkezett, ezért az emiatt kiesö rendelkezésre állási dIj bevételt -

a 2007. május 1 7-en kötött megegyezés szerint a Gazdasági es Közlekedési Minisztérium
(,,GKM”) teijes körüen megtérItette a Társasagnak (Id. 13. és 14. pont).

A 2016. évi pénzeszkoz változást ün. Maintenance Reserve Account (,,MRA”) csökkenése
eredmenyezte.
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4. IMMATERTALIS JAVAK

Az immateriális javakban 2015-ben és 2016-ban bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat
foglaija össze (adatok euróban):

Vagyoni értékii
jogok

Bruttó érték
Nyitdegyenleg2ol5.jan. 1.-en 13627
Növekedések 741
Csökkenés 0
Záró egyenleg 2015. dec. 31-en 14 368

Növekedések 2 152
Csökkenés -3 439
Záró egyenleg 2016. dec. 31-en 13 081

Halmozott értékcsökkenés
Nyitóegyenleg20l5.jan. 1.-en 13202
Ertékcsökkenés — lineáris 383
Csökkenés 0
Zárö egyenleg 2015. dec. 31-en 13585

Ertékcsökkenés — Iineáris 682
Csökkenés -3 439
Zárö egyenleg 2016. dec. 31-en 10 828

NETTO ERTEK 2015. dec. 31-en 783

NETTO ERTEK 2016. dec. 31-en 2 253
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KiegészItô mellékiet a 2016-os eves beszámolöhoz

5. TARGYI ESZKOZOK

A tãrgyi eszközökben 201 5-ben és 2016-ban bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat
foglaija össze (adatok eurOban):

Müszaki Egyéb
berendezések, berendezések,

gépek, felszerelések,
Ingatlanok jármflvek jármflvek Beruházások Osszesen

Bruttó érték
Nyitó egyenleg
2015.jan. 1.-en 471 410654 1529834 57813 0 472998301
Növekedések 106153 17588 5061 0 12$$02
Csökkenés 0 -88 304 0 0 -88 304
Záró egyenleg
2015.dec.31-én 471516807 1459118 62874 0 473038799

Növekedések 324862 85465 8186 0 418513
Csökkenés 0 -39 385 -9 435 0 -48 820
Záró egyenleg
2016. dec. 31-en 471 841 669 1 505 198 61 625 0 473 408 492

Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg
2015.jan.1.-én 198638007 1270742 47227 0 199955976
Ertékcsokkenés —

lineáris 23 277 717 68 426 8 852 0 23 354 995
Kivezetés 0 -64 047 0 0 -64 047
Zárö egyenleg
2015.dec.31-én 221915724 1275121 56079 0 223246924

Ertékcsökkenés —

lineáris 23 289 080 78670 5 130 0 23372880
Kivezetés 0 -24 778 -9 435 0 -34 213
Záró egyenleg
2016. dec. 31-en 245 204 804 1 329 013 51 774 0 246 585 591

NETTO ERTEK
2015. dec. 31-en 249 601 083 183 997 6 795 0 249 791 875
1’E1”I’O ERIEK
2016. dec. 31-en 226 636 865 176 185 9 851 0 226 $22 901
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6. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK

Pénzugyi modelijének megfelelöen szabad pénzeszkozeiböl a Társasãg Részvényeseinek — azok
tulajdoni arányának megfelelôen — hitelkeretet biztosIt. A kölcsön és felhalmozódott kamatok — a
Társaság illetve kölcsönvevö választása szerint — bármikor elszámolhatók a kölcsönvevOnek a
Társasãgtól járó osztalékkal szemben.

Ennek megfelelöen a Tartósan adott kölcsönökben 2015-ben és 2016-ban bekövetkezett
változásokat az alãbbi táblãzat foglaija össze (adatok euróban):

Nyitóegyenleg20l5.jan. 1.-en 9267238
Fizetendö osztalékkal szemben 2015. ápr.1-én
elszámolt kölcsön -8 922 764
Kölcsönnyüjtás 2015. jüniusban 2 884 768
Kolcsonnyüjtás 2015. decemberben 2 500 014

Záró egyenleg 2015. dec. 31-en 5 729 256

Kölcsönnyñjtás 2016. januárban 1 666 676
Fizetendö osztalékkal szemben 2016. febr.25-én
elszámolt kölcsön -7 395 932
Kölcsönnyt’tjtás 2016. novemberben 6 536 966

Záró egyenleg 2016. dec. 31-en 6 536 966

Az adott kölcsön végsö Iejárata a koncessziós idôszak vége, azaz 2026. oktöber. A kölcsön
kamatozása a pénzpiaci viszonyoknak megfelelöen (a 12 hOnapos Euriborhoz kötve) változik (id.
8. pont).

7. KOVETELESEK

Az Egyéb követelések föleg különféle adók tülfizetéseit tartalmaztak 2015 december 31- en és
2016. december 31-en.

8. AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK

A bevételek aktIv idöbeli elhatárolása 2015. december 31-en és 2016. december 31-en az alábbi
tételeket tartalmazza (adatok euróban):

2015.12.31 2016.12.31

Rendelkezésre AIIási dIjbevétel NFM-tôI 8 750 391 8 648 695
Haszonbérleti dIj és tülsülydIj 67 868 96 217
Folyószámla- és betéti kamatok 9 473 10 093
Nyüjtoft kölcsön idöarányos kamata 25 470 9 067
Atterhelendö hitelezöi dIj 50 000 0

Osszesen 8 903 203 8 764 072
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Az AFA törvény teijesItési dátumra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelôen a Társaságnak a
GKM jogutódjival, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (,,NfM”) szemben 2015. és 2016.
december 31 -en fennálló követelései nem a Vevôk, hanem az AktIv idöbeli elhatárolások közöft
szerepelnek.

Koltségek, ráfordItások aktiv idöbeli elhatárolása 2015. december 31-en és 2016. december 31-en
az alábbi tételeket tartalmazza (adatok eurOban):

2015.12.31 2016.12.31

Koncessziós dIj elhatárolt része 9 975 788 9 047 457
BiztosItásidIjak 103 119 41396
Egyéb 10 363 1 801

Osszesen 10 089 270 9 090 654

Az aktIv idöbeli elhatárolások között kerult kimutatásra a NFM-nek szerzödés szerint fizetendö
pótlólagos koncessziós dIjnak (id. 11. pont) a Koncessziós Szerzôdés idötartamára (azaz 2026-ig)
elhatãrolt es 2015. december 31-ig illetve 2016. december 31-ig idöarányosan koltsegkent meg el
nem számolt része.

9. JEGYZETI TOKE

A Részvényesek tulajdonosi részesedései 2016. december 31 -en az alãbbi volt (adatok euróban):
,,Részvényes” Osszeg Arány

M6DunaB.V. 19474321 67.31%
Aberdeen Infrastructure (HoldCo) B.V.. 5 726 462 20.00%
Intertoll Infrastructure Developments B.V. 3 671 527 12.69%

Osszesen 28 932 310 100%

10. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

A Részvényesek - tulajdoni arányuknak megfelelöen- 18 420 792 euro összegben alárendelt
kölcsöntökét biztositanak a Társasagnak, melynek lejárata 2026. október. Az alárendelt
kölcsöntôke kamatozása a Társaság EBIT-jéhez van kötve (annak 6%-a), a kamatfizetés félévente
esedékes.
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11. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

2015. december 31-en a Társaság
lejáratü részei az alábbiak voltak:

törlesztésekkel csökkentett hiteltartozásainak egy even tüli

Kotelezettség Végsö Iejárat Hitel eredeti Hosszi lejáratü

even tüli

Az Effi hitel és a kotvények kamatfizetése és törlesztése félévente (minden év március 31 -en és
szeptember 30-an) esedékes. Ennek megfelelöen az FIB hitel és a kötvények 2017-ban esedékes
törlesztö részletei a Rövid lejáratü kotelezettsegek között kerültek kimutatásra (id. 12. pont).

Az EIB hitel és a kotvények kamatozása a pénzpiaci viszonyoknak megfelelöen (a 6 hónapos
Euriborhoz kötve) változik. Mind az EIB hitel, mind a kotvények kamat és törlesztö-részleteit az
Assured Guaranty (Europe) Ltd. (korábbi nevén: Financial Security Assurance (UK) Ltd.)
hitelbiztosItó garantálj a.

Az Effi hitel es kotvenyek tényleges kamatterhe a BNP Paribas SA (Párizs) bankkal kötött
kamatfedezeti (swap) ugyleteknek koszonhetöen a Társaság szempontjából a futamidö alaft
elöre rögzItett. A fedezet összeg a hitel illetve a kötvények visszafizetési ütemezését követve
változik. 2016 folyamán ezen fedezeti ugyletek kamatkülönbözetére 9 217 577 eurót fizetett a
Társaság és ezen ugyletek 9 096 016 euróval rontották az eredményt.

Az Effi hitel és kotvények biztosItékául többek között a Társasag óvadékba helyezett
részvényei, a Társaság teijes vagyona es engedményezeftjovöbeni követelései szolgálnak.

A refinanszIrozáshoz kapcsolódóan a Társaság kotelezettseget vállalt arra, hogy a Magyar
Allamot képviselö GKM-nek 2024. szeptember 30-ig bezarolag elOre rogzIteft idöpontokban,
összesen 19 013 067 euro összegben pótlólagos koncessziós dIjat fizet. EbbôI 2016. december
31-ig összesen 11 507 622 euro kerult kifizetésre. A fennmaradó 7 505 445 euro
kotelezeftsegböl a 2017-ben esedékessé váló részek (összesen 129 486 eurO) az Egyéb rövid
lejãratü kötelezettségek között kerultek kimutatásra.

HitelezO faltája összege rész
EIB Hitel 2025.03.31 200000000€ 124444093€
Kötvénykibocsátás Kötvény 2025.03.31 212000000€ 83433652€
Osszesen 207 877 745 €

2016. december 31 -en a Társaság törlesztésekkel csökkentett hiteltartozásainak egy
lej áratü részei az alábbiak voltak:

Kotelezettség Végsö Iejárat Hitel eredeti Hosszü lejáratO
Hitelezö fajtája összee rész

EIB Hitel 2025.03.31 200000000€ 108620017€
Kötvénykibocsátás Kötvény 2025.03 .31 212 000 000€ 72 $24 376€
Osszesen 181 444 393 €
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12. ROVD LEJARATU HITELEK

A rövid lej iratü hitelek az alábbi tételeket tartalmazták 2015. december 31 -en:

Kotelezettség Végsö lejárat Hitel eredeti Rövid lejáratü
Hitelezö fajtája összege rész

FIB Hitel 2025.03.31 200000000€ 13320420€
Kotvénykibocsátás Kötvény 2025.03.31 212000000€ 11 936557€
Osszesen 25 256 977 €

A rövid lej áratñ hitelek az alábbi tételeket tartalmazták 2016. december 31 -en:
Kotelezettség Végsô !ejãrat Mite! eredeti Rövid lejáratü

Hitelezö fajtája összege rész
EIB Mite! 2025.03.31 200000000€ 15824080€
Kötvénykibocsátás Kötvény 2025.03.31 212 000 000€ 10 609 276€
Osszesen 26 433 356 €

13. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK

A passzIv idöbe!i e!határolások az alábbi tételeket tartalmazták 2015. december 31-en és 2016.
december 31 -en (adatok euróban):

2015.12.31 2016.12.31

Kiesô rendelkezésre ãI!ási dIj megtérItesének
elhatirolása 5 007 872 4 544 978

Elhatárolt kamat- és swaprãfordItás és garancia dIj 3 240 260 2 703 043

Benzinkñt haszonbérleti bevétel elhatárolása 2 645 228 2 433 804
Elhatárolt garanciális térItés 1 734 408 1 567 254

Autópãlya üzemeltetési költség 510 805 521 590

Hitelezökjogi tanácsadójának duja 0 58 376
Müszaki es pénzügyi tanácsadöi dijak 13 718 17 409
Könyvvizsgálat dija 15 134 15 134

Delegá!t tisztségviselö dIja 22 488 11 244
Hitel rendelkezésre tartási dIjak 13 253 0
Egyéb 29 755 8 645

Osszesen 13232922 11 881 477

A fenti elhatárolt haszonbérleti bevételt il!eWe a kiesô rende!kezésre állási dIj megtérItését a
Társaság a koncessziö hátralévô idôtartama alatt egyenletesen számo!ja el bevételként.
Az elhatároit garanciális téritést az évente ténylegesen felmerilit javItási koltsegekkel
osszhangban számolja ci a Társaság bevételként (id. 15. pont).
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14. ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE

Az értékesités nettó árbevétele az alábbi tételeket tartalmazta 2015-ben és 2016-ban (adatok
eurOban):

2015 2016

Rendelkezésre állási dIjbevétel 52 781 209 52 406 730
Kiesö rendelkezésre állási dIj megtérItésébol
elszámolt bevétel 464 220 465 727
Haszonbérletbe adásból származó bevétel 340 756 342 311
Továbbszámlázott tételek 115 866 282 796
Delegálási dIjbevétel 124 200 124 200
Egyéb autópálya üzemeltetési, hasznosItási
dIjbevétel 68 378 79 983

Osszesen 53 894 629 53 701 748

15. EGYEB BEVETELEK

Az egyéb bevételek az alãbbi tételeket tartalmazták 2015-ben és 2016-ban (adatok euróban):

2015 2016

Elszimolt garancialis térItés 255 307 167 155
Elözö évi társasági ado jóváIrás 0 48 200
ErtékesItett tárgyi eszköz bevétele 4 295 10 706
Onellenörzés során megãllapItott társasági ado
korrekció 51 677 0
Egyéb 11 26

Osszesen 311 290 226087
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16. IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK ERTEKE

Az igénybe vett szolgáltatások az alábbi tételeket tartalmazták 2015-ben és 2016-ban (adatok
euróban):

2015 2016

Koncessziös dIj 950 579 952 269
Joi, müszaki és pénzUgyi tanácsadás 241 014 421 941
Autópálya karbantartás - garanciális javItások 255 307 167 155
Delegált tisztségviselôk dIja 119 693 106 146
Hitel rendelkezésre tartási dIj 52 012 42 321
Gépjármü bérlet 44 359 40 176
Könyvvizsgálat 25 250 25 266
frodabérlet 23 780 23 286
Konyvelés, bérszámfejtés stb. 16 456 15 798
Egyéb 55315 14748

Osszesen 1 783 765 1 809 106

17. EGYEB $ZOLGALTATASOK ERTEKE

Az egyéb szolgáltatások értéke az alábbi tételeket tartalmazta 2015-ben és 201 6-ban (adatok
euróban):

2015 2016

BiztosItási dIjak 432 737 253 313
Bankköltseg 6313 6408
Hatósigi dIjak 1 588 1 499
Egyéb 555 0

Osszesen 441 193 261 220

18. EGYEB RAFORDITASOK

Az egyéb rãfordItások értéke az alábbi tételeket tartalmazta 2015-ben és 2016-ban (adatok
euréban):

2015 2016

Helyi iparflzési adO 915 983 932 177
Innovációsjárulék 154 122 153 231
ErtékesItett tárgyi eszköz kOnyvszerinti értéke 24 257 14 607
Adományok 1 917 1 928
Egyéb 4911 3474

Osszesen 1101190 1105417
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19. SZEMELYI ALLOMANY

A 2015. evi és a 2016. évi átlagos statisztikai állomãnyi létszám egyaránt 5 fö volt. 2015 és 2016
végén egyaránt 5 fö szellemi foglalkozásñ munkavállalöj a volt a Társasãgnak.

20. IGAZGATOSAG, FELUGYELOBIZOTTSAG

A Társaság 2015 és 2016 folyamán nem folyósItott dIjazást, eloleget, illetve kölcsönt az
igazgatóság, illetve a felugyeló-bizottság tagjai részére.
Ezen eves beszãmolOt az alábbi személyek frják ala:
Fáskerti Zsolt — Igazgatósigi tag
Belle Ors — Igazgatosági tag
Az igazgatók üzleti cIme: 1117 Budapest, Fehéwári üt 5 0-52.

A számviteli szolgáltatást végzó személy Szolga Bálint (anyja neve: Németh Bianka), akit a
Pénzugyminiszterium a 93/2002 (V.5) Kormányrendelet alapján a 193874-es számon vett
nyilvántartásba.

21. TARSASAGI ADO

A 2015-os és 2016-os évre vonatkozö társasági ado levezetése az alábbi (adatok eurOban):

2015 2016

Adózás elOfti eredmény 12 573 090 13 306 149

MódosItó tételek
Kotelezettségek értékelésekor korábbi idöszakban
megállapItott nem realizált árfolyamnyereseg
aránvos része 1 073 369 1179 014
Tárgyi eszkoz állománybOl tOrténO kivezetésekor,
számviteli tOrvény ill. TAO szerinti kOnyvszerinti
érték kfilinhsée 12 953 2 766
Nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
kOltsé%. ráfordItás 1 377 490
OnellenOrzés során megãllapItott adóévi bevétel -51 016 0
ElOzO évi adójOváIrãs 0 -48 029

Társasági ado alapja 10 és 19% adóhoz 13 609 773 14 440 390

Fizetendö társasági ado 2 442 140 2 598 987

Budapest, 2017. febmár 6.

Belle Ors M6 Duna Autóykerti Zsolt
KoncessziOs Zrt.

1117 Budapest, Fehérvári tt 50-52.
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UZLETI JELENTES A 2016-OS EVRE

Az M6 Duna Autápãlya Koncessziös Zrt.-t (továbbiakban a “Társaság”) 2004. oktöber 7-en
alapItották. A Tãrsaság a Magyar Koztãrsasággal kötöff Koncessziós szerzödésben meghatãrozoff
koncessziös idötartamra, azaz 22 évre alakult.

A Társasãg tevekenysége a Koncessziös szerzödés rendelkezéseinek megfeleloen az M6-os autöpilya
Erdi tetö-Dunaüjváros M6-M8 csomöpont közötti 58.6 1cm hosszü szakaszának koncesszióban történä
megtervezése, felépItése, felüjItãsa, üzemeltetése, fenntartása és e tevekenysegek finanszIrozása.
Az autópálya épItése 2004 októberében kezdödött meg. Az ideiglenes forgalomba helyezésre, azaz a
pálya megnyitãsára 2006. jünius 11-en került sor. A vegleges forgalomba helyezési engedélyt a
relevãns közüti hatöság 2006. október 31-i dátummal adta ki. A Magyar Allam nevében eljárá
Gazdasági és Közlekedési Miniszter Végleges Elfogadó Nyilatkozata — a Koncessziös Szerzödés
szerinti teljesItésröl - pedig 2006. december 13.-tól hatályos.
2010. március 31 -en az M6 autöpálya további szakaszai is megnyitásra kerültek. Igy az M6 autápálya
közvetlen összeköttetést biztosIt Pécs vãrosával.

A megnyitãs óta eltelt tIz es fél évben az autöpálya rendben üzemelt, lényeges teljesItményhibák
illetve rendelkezésre nem állási események nélkül. Az autöpálya karbantartását, felugyeletét stb. az
üzemeltetési terveknek és a magyar ütügyi szabványoknak megfeleloen látja el a Társaság szerzödött
alvãllalkozója, a Duna-Intertoll Zrt. Az alvãllalkozóval kötött szerzödés 2020 végéig érévnyes.
Az autópálya müködését a Magyar Allam megbIzásából eljárO hatásagok folyamatosan ellenörzik.

A koncesszió idötartama alatt a Társaság jogosult a kizárölagos állami tulajdonnak minösulö
vagyontãrgy (orszãgos közüt) birtoklására, hasznãlatãra és az ebböl származó hasznok szedésdre.
Ennek megfeleloen a Tarsaságnak 2006. jünius 11 .-töl kezdve rendszeres bevétele van a Magyar
Allam ãltal, a Koncessziós Szerzödésben meghatározott számItási képlet alapján, havi
rendszerességgel fizetett rendelkezésre állási dIjakból. Ezen dIjak 2016 során is hiánytalanul és
idöben beérkeztek.

A Társaság az autópályához kapcsolOdö kereskedelmi IétesItmények üzemeltetöitöl is bevételekhez
jut. Ennek megfelelôen a 30-as és a 70-es km-nél Ievö komplex pihenôhelyeken üzemel 2x2 darab
uzemanyagtöltö-állomãs a MOL illetve az OMV üzemeltetésében.

A Társasãg 2016 folyamán is teijes körüen és pontosan eleget tett adosságszolgilati
kotelezettségeinek.

2016 októberében a Társaság korábbi kisebbségi részesedéssel rendelkezö tulajdonosa, a Swieteisky
International Baugesellschaft is eladta M6 Duna részvényeit az Aberdeen befektetési cégcsoportnak,
amely Igy tovãbb növelte részesedését a Társaságban.
A tulajdonosváltáshoz a Magyar Allam illetve a projekt hitelezôi is hozzájãrulásukat adták.
Az Aberdeen befektetési cégcsoport és az EBRD elkötelezettek a Társasig hosszü tãvi sikeres
müködése mellett, és mar 2016-ban is több hatékonyság-javItö intézkedést tettek.

Budapest, 2017. febmár 6.

M
M6 DUNA AUTOPALYA KONCESSZIOS ZRT.

. M6 Duna Autôpálya
Koflcesszjós Zrt.111 Hudap
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