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Városgaz dálkodási és Pénzügyi Bizotts ága

Mĺkszáth 4. Egészségiigyĺ Szolgáltató és Ingatlanhasznosító
Ko rlátolt Felelőss égíĺ Táľsaság

sz. napirend

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 18-i ülésére

Táľgy: Mĺkszáth 4 |łÍt. 2014. évĺ mérlegbeszámolój a
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Mark Mihály ugyvezeto
Készítette: Dr. Szeverényi Márk Mihály ugyvezetó
A napirendet nyilvános ülépen lehet tárgyalni.
A döntés el fo gadás ához egy szeríi szav azattöbb ség s züks é ges.
Mellékletek: 4 db

Tisztelt Városgazd álkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Mikszáth 4 Kft. (tovabbiakban: Társaság) elkészítette a2014' évi mérlegbeszämolőját. melyet a
könyvvizsgáló jelentésével és felügyelőbizottsági jóvahagyással együtt kívánok előterjeszteni.

A jelentés a Kft 2014. évi mérlegének (1. melléklet) egyező főcisszegét 37.245 e Ft clsszegben, mér-
leg szerinti eľedményét 0 e Ft nyereségben jelölte meg.

Az e|őterjesztés 2. melléklete a Tarsaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimuta-
tása, v a|anlint kiegészítő mel léklete.

AZ E-AUDIT Könywízsgá|ő, Adó- és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. Könyvvizsgá|ő álta|készített
kcinyvvizsgálói jelentés szerint (3. melléklet) a Tĺĺľsaság egyszerűsített éves beszámolója a szźrĺwi-
teli törvényekben foglaltaknak és a számviteli elveknek megfelelően készült el. A Taľsaság 2014.
december 31-én fennálló vagyoni, pérzngyi és jcivedelmi helyzetéről megbízhatő, valós képet mu-
tat.

A 2014. évi mérlegbeszźlmo|őt a Felügyelő Bizottság 2015.05.12. napjźtn tétrgyalta, az ülésről ké-
szlÜ,lt jegyzőkönyv az e|őterjesztés melléklete (4. melléklet). A Feltigyelőbizottság ülésén minden
felügyelőbizottsági tag tészt vett, az előterjesztett beszámolót annak mellékleteivel együtt és a
könyvvizsgálói jelentést e|őzetesen áttanu|mtnyozźlsra megkaptak. A Feltigyelőbizottság a Társa-
säg2014. évi gazdáikodásáról készüIt beszámolókat a2-3l2014.(V.I5.) szźműhatfuozataival elfo-
gadta és a taggýlésnek elfogadásra j avasolta.



il. A beterjesztés indoka

A Társaság2)IŁ. évi beszámolójának elfogadása a Tisztelt Bizottság hatáskörébe taftozlk.

ilI. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A dĺjntés céIja, hogy a Társaság aszámvitelről szóló 2000. C. ttirvény 153. $ (1) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezését.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályĺ környezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyontĺről és a vagyon feletti tulaj-
donosi jogok gyakorIásźtról szóló 6612012' (XII.13.) önkormányzati rcnde|et 49. $ (3) bekezdésén
alapul.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi hattrozati javaslatsort elfogadni szí-
veskedi en

Határozati javaslat

..év. (...hó'...nap). számuYátosgazdálkodási és PénzügyiBízottságihatározat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryátruhźnott hatáskörében e|jtrva úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloterjesztés 1. mellékletétképező' a Mikszáth 4. Kft.. 2014. évi egyszertísített
éves beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és forrás ok egyezó főösszege 37.245 e

Ft, a mérleg szeľinti eredmény 0 Ft.

Felelős: Polgármester
IJatáriđő 2015. május 18.

2. elfogadja az e|óterjesztés 2. mellékletét képező, a Mikszáth 4. Kft. 2014. évi egyszenĺsített
éves beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, az E-AUDIT
Kcinywizsgálő, Ađő- és Közgazđasági Tanácsadó Kft. által jóváhagyott fiiggetlen könyv-
v izs gá'l ői j el ent és a| apjáĺ.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. máius 18.

3. felhatalmazza aZ onkormányzat képviseletében e|járő tulajdonosi képviselőt, hogy a Mik-
száth 4. Kft.. taggyűlésén az I-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szüksé-
ges dokumentumokat alti4a.

Felelős: Polgármester
Határidő: ataggyíi|éS Soľon következő ülése, de legkésőbb 2015. május 31.



A dĺjntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Mĺkszáth 4. Kft., Gazďálkodási Ugyosztáiy

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata akozzété-
tel módjára: indokolt honlapon

Budapest, 2015. május 12. ft
DrlSzeverénvi.{ItrkMihálv L. oleł"

iigyvezető képv.
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x. '"łŁOatYJ.H
E.AUDIT
Konywizsgá|ó' Adó. és Közigazgatási
Tanácsadó Kŕt.

FÜGGETLEN KöNWVIzscÁLol J ELENTÉS

A Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és |ngatlanhasznosító Kft. tu|aidonosai részére

Elvégezt(ik a Mikszáth 4. EgészséBügyi Szo|gá|tató és lngat|anhasznosító Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900625) me|léke|t

2OL4' évi egyszerűsített éves beszámo|ójának a könywizsgá|atát, ame|y a 20t4. december 31-i fordu|ónapra e|készített

mér|egből - me|yben az eszkoz<ik és források egyező végösszege 37 '245 ezer Ft, a mér|eg szerinti eredmény ,,0,, (nul|a)

Ft nyereség -, az ezen időpontta| végződő évre vonatkozó eredménykimutatásbó|, va|amint a számviteli po|itika

je|entős e|emeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartaImazó kiegészítő me||ék|etbő| á||.

A vezetés fe|előssége a pénzügyi kimutatásokért

A vezetés fe|e|ős az egyszerűsített éves beszámo|ónak a számvite|i törvényben fogla|takka| osszhangban történő

e|készítéséért és valós bemutatásáért, va|amint az o|yan be|ső kontro||okért, ame|yeket a vezetés szükségesnek tart

ahhoz, hogy |ehetővé vá|jon azakár csa|ásbó|, akár hibábó| eredő |ényeges hibás á||ításoktó| mentes egyszerűsített éves

beszámoló e|készítése.

A könyrrvizsgá|ó felelőssége

A mi felelősségÜnk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könywizsgálatunk a|apján. Könywizsgá|atunkat a

magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardokka| összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövete|ik, hogy

megfele|jünk az etikai kcivetelményeknek, valamint hogy a könywizsgá|atot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy

ke|lő bizonyosságot szerezzünk arró|, hogy az egyszerűsített éves beszámo|ó mentes-e a |ényeges hibás ál|ításoktól'

A könywizsgálat magában foglalja o|yan e|járások végrehajtását, ame|yek cé|ja könywizsgá|ati bizonyítékot szerezniaz

egyszerűsített éves beszámo|óban szerep|ő összegekrő| és kö,zzététe|ekrő|. A kivá|asztott e|járások, be|eértve az

egyszerűsített éves beszámo|ó akár csalásból, akár hibábó| eredő, |ényeges hibás állításai kockázatainak fe|mérését is, a

könywizsgáló megíté|ésétő| fÜggnek. A kockázatok i|yen fe|mérésekor a könywizsgá|ó az egyszerűsített éves beszámo|ó

gazdá|kodó egység á|ta|i e|készítése és va|ós bemutatása szempontjábó| re|eváns belső kontro||t azért mér|ege|i, hogy

o|yan könywĺzsgá|ati e|járásokat tervezzen meg, ame|yek az adott körülmények között megfe|előek, de nem azért,

hogy a gazdá|kodó egység be|ső kontro||jának hatékonyságára vonatkozóan vé|eményt mondjon. A könywizsgá|at

magában fog|a|ja továbbá az a|ka|mazott számviteli po|itikák megfe|e|őségének és a vezetés álta| készített számvite|i

becs|ések ésszerűségének, vaIamint az egyszerűsített éves beszámo|ó átfogó prezentá|ásának értékelését is.

MeggyőződésÜnk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfele|ő a|apot nyújt könywizsgá|ói

véleményünk megadásához.

Vélemény

Vé|eményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és va|ós képet ad a Mikszáth 4. Egészségügyi

Szo|gá|tató és Ingatlanhasznosító Kft. 2014' december 31-én fenná|ló vagyoni és pénzÜgyi he|yzetérő|, va|amint az ezen

időponttal végződő évre vonatkozó jövede|mi he|yzetérő| a számviteIi törvényben fog|a|takkal összhangban.

Budapest, 2015. május 11.
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E-AUDÍľI kflt'l,ĺ
Béres-M oI ná r Gergely"ügyvezető

1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40' A. V||. 1.

MKVK nyilvántartási szám : 002384
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Kamarai tag kön1íiliżsgá|ó

Kamarai tagsági szám: 00297 6

1.|ĺ4 Budapest, Hamzsabégĺ út38-40. A. VlV1.' Te|eÍon/fax: +36-1-878.1541, Hon|ap: www.e.audit.eu, E.mai|: info@e-audit.eu
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Cégjegyzék száma

A vá||alkozás megnevezése:

A vá||alkozás címe:

A vá|lalkozás te|efonszáma:

Mikszáth 4. Kft.
1088 Budapest, Mikszáth tér 4.

Normál egyszerűsített éves beszámo!ó

2014
Üzleti évről

Budapest, 2015.05.11

ffiffi'Bĺ'

vezetője



Vá|lalkozás neve: Mikszáth 4. Kft.

Statisztikaiszámje|: 14364600682o11301
Cégjegyzékszám: 0109900625
A mér|eg fordu|ónapja: 2014.12.31

t' *lĄhan,l.

Noľrnál egyszerűsített éves beszámotó EREDmÉľĺyxlMUTATÁsA
(összkö|tség e|járással ) adatok E Ft-ban

Sor-
szám Téte| megnevezése E|őző év

Előző év(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e

1 l. ÉnrÉxesírÉs ľeľro ÁReevÉreLe 1 327 0 ĺ 364

2 !!. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESíTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0

3 |Il. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 0

4 lv. ANYAGJELLEGÚ nÁronoírÁsor 1 211 0 ĺ 070

5 V. szEMÉLY| JELLEGÚ nÁronoíľÁsox 0 0 0

6 V|. ÉRTÉKcsoxxrľĺÉst LEíRÁS 118 0 281

7 Vlt. EGYÉB nÁronoírÁsox 0 0 14

I A. ÜzenĺI (ÜzLETl) TEVÉKENYsÉc eReonĺÉľĺye -2 0 -1

9 Vlll PÉNzÜGYl MÚVELETEK BEVÉTELEI 2 0 1

10 tx. PÉNzÜGYl MÚVELETEK RÁFoRD|TÁSA| 0 0 0

11 B. PÉNzÜGYl MÚVELETEK EREDMÉNYE 2 0 1

1? c. szoKÁsosVÁLLALKozÁstEREDMÉNY 0 0 0

13 X. RENDKÍVÜL|BEVÉTELEK 0 0 0

14 X|. RENDKÍVÜu nÁponoírÁsox 0 0 0

15 D. RENDKĺVÜLlEREDMÉNY 0 0 0

16 E. ADozÁs ELóTTI EREDMÉNY 0 0 0

17 X||. ADóFIZETÉSl KoTELEZETTSÉG 0 0 0

18 F' ADozofiEREĐMÉNY 0 0 0

í9 G. MÉRLEG szERtNT| EREDMÉNY 0 0 0

MIKSZÁ.TH4.KFT. .

1 0B8 Bp., Mikszath tér 4.
ĺ\dószám: 1 43 64600.2421. .. *...Budapest, 2015.05.1 1

P.H.



Vá||alkozás neve: Mikszáth 4. Kft.

Statisztikaiszámje|: 14364ô00682011301
Cégjegyzékszám: 0109900625
A mér|eg fordu|ónapja: 2o14.12.31

,|' 
".,-í.a.ô\!p}

'.A'' változat -

adatok E Ft-ban

Normál egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE
Eszközök (aktívák)

Sor-
szám

Tétel megnevezése E|őző év
Erozo ev(eK)
módosĺtásaI

Tárgyév

a b c d e

1 A. BEFEKTETETTEszKözöK 33942 0 33 66í

2 l. IMMATER!ÁLIS JAVAK 0 0 0

3 II. TARGYI ESZKOZOK 33942 0 33 661

4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0 0 0

5 B. FoRGoEszKozÖx 2303 0 2 119

6 l. KÉSZLETEK 0 0 0

7 lt. röverelÉsex 139 0 177

I It|. ÉnľÉxpnpĺnox 0 0 0

I v. PÉNzEszKözöK 2 164 0 1 942

10 C. AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK 968 0 í 465

11 ESZKOZOK (Ar$rVAK) OSSZESEN 37 213 0 37 245

l*.*äffiffił*Budapest" 2015.05.1 1



Vá||a|kozáś neve: Mikszáth 4. Kft.

Statisztikaiszámjel: 14364600ô82011301
Cégjegyzékszám: 0109900625
A mérleg fordu|ónapja: 2014.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE '.A.. változat -
Források (passzívák) adatok E Ft-ban

Sor-
szám

Téte| megnevezése E|őző év
tlozo ev(eK)
módosításai Tárgyév

a b c d e

12 D. SAJATTOKE 37 063 0 37 063

13 I. JEGYZETT TÓKE 37 060 0 37 060

14 ||. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|Z. ToKE (-) 0 0 0

15 ĺ||. ToKETARTALÉK 0 0 n

16 |V. EREDMÉNYTARTALÉK 3 0 3

17 V' LEKoToTTTARTALÉK 0 0 0

í8 Vl. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 0 0 0

19 Vll. MÉRLEG SZER|NT| EREDMÉNY 0 0 0

20 E. cÉLTARTALÉKox 0 0 0

21 F. KOTELEZETTSEGEK 0 0 32

22 t. HÁTR,ASoRoLTKöTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23 l|. HosszÚLEJÁRATÚKöTELEZETTSÉGEK 0 0 0

24 III. ROVIDLEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 0 32

25 G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 150 0 150

26 FoRRÁsoK (PAsszĺvÁK) 37 213 0 37 245

ľ,tffiffiffi.ĺ'Budapest, 2015.05.11
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KlEGÉsZíTo lvrrIrÉxlĺr
a Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáttató és |ngatlanhasznosító Kft.

2014. évi éves beszámolójához

l. A társaság ismertetése

Név:

Székhety:

Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és lngatlanhasznosító Kft.

í088 Budapest, Mikszáth tér 4.

Cégjegyzékszám: 01.09-900625

Adószám: 14364600-f-4f

A Mikszáth 4. Kft.2008. május í5-én atakutt két jogi szeméty tutajdontásávat. A Kft.

létrehozásának cétja a Mikszáth tér 4. szám alatti rendetőintézet fetújítása és műktidtetése.

A Kft. szervezetében változás nem ttirtént

A társaság tulajdonosai voltak 2014. december 31.én:

. BudapestJózsefvárosi onkormányzat
HU-1082 Budapest, Baross utca 63.ó7.
Törzsbetét tisszege: 18 91o ezer Ft, a szavazati jogok mértéke: 49 %.

. Value Kereskedelmi és Szotgáttató Kortátott Fetetősségű Társaságnak
1139 Budapest, Petneházy utca56. fl48.
Törzsbetét összege: 18 150 ezer Ft, a szavazati jogok mértéke:51 %.

A Mikszáth 4. Kft. közvetten irányítást biztosító befotyássat más gazdasági társaságban nem

rendetkeżk.

Főtevékenység: Saját tulajdonú, bérett ingatlan bérbeadása, Üzeme(tetése.

Számviteli politika

A társaság a kezetésében illetve tulajdonában tévő eszközökrőt és azok forrásáról a kettős

könywitet szabályai szerĺnt vezeti nyitvántartásait, folyamatos és áttekinthető formában, a

magyar és a nemzetközi szabátyok szerinti kcivetetményeknek megfeletően kerÜt kimutatásra a

társaság vagyonĺ, pénzÜgyĺ és jtivedetmi hetyzete.

A társaság az érvényes etőírások szerint egyszerűsített éves beszámotó készítésére kötetezett. A

mérleget és az eredmény-kimutatást a 2000. évi C törvény 1. és 2. sz. meltéklet ,,A'' változata

szerint készíteti e[.

u) Általános szabályok

o a mérlegtétetek értékelésnét a váttatkozás fotytatásának etvébcít kett kiindulni, ha ennek

az elvnek az érvényesÜ|'ését ettérő rendelkezés nem akadátyozza, ittetve a váttalkozási

tevékénység folytatásának ellentmondó tényező, körütmény nem átt fenn.

. az eLőző évi méľlegkészítésnét alkalmazott értéketésl etvek csak akkor váttoztathatók

meg, ha a változtatást etőidéző tényezők tartósan - tegatább egy éven tút - jetentkeznek

és emiatt a változás áltandónak, tartósnak minősüt. l
!
,
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. az eszkozöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetésset ettenőrizni és egyediteg

értéke|'ni kett.

o a mérlegtételek értéketése során figyelembe ketl venni minden otyan értékvesztést,

amely a mérleg fordutónapján (december 31 .) megtévő eszközöket éńnti, a
mérlegkészítés napjáig ténylegesen bekövetkezett és a társaság számára ismertté vátt.

o az üzleti év időtartama megegyezik a naptáń éwet.

. a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet kövctő óv fcbruár í5. napja.

. a köttségek etszámotása etsődtegesen köttség nemenként történik.

. a könywitelĺ zárlatok havonta történnek.

B) Eszközök elszámolásának szabályai, azok értékelése

o A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket az értékcsökkenés, a terven fetüti

értékcsökkenés, valamint az értékvesztés összegeivet csökkentett beszerzésĺ, ittetve

etőáttítási ktittségeken ket|' értéketni.

o A terv szerinti értékcsökkenés elszámotásánát a hasznos élettartam végén várható

. maradványértékkelcsökkentettbekerÜlésiértékbőtkettkiindutni.

Nincs maradványértéke a szoftvereknek, az irodai és a számítástechnikai eszkcizöknek, és

a bérbe adott eszközöknek.

. Az ingatlan fejtesztéshez vásárolt terütet és annak fejtesztési k<ittségeit a késztetek

kcizött kell kimutatni.

. A tárgyi eszkcizök mérlegben szereplő értékét a tárgý eszközök könyvekben kimutatott

bruttó értékének és az elszámolt terv szerintĺ és teruen fetüti értékcsökkenésének

kütönbségeként kett meghatározni.

. Áruszáltĺtásbót és szotgáttatás tetjesítéséből származó, . betfiitdi értékesítés esetében -

áttatános forgalmi adót is tartalmazó követelést a vevő áttal etismert számtázott

összegben kett kimutatni, míg a követelést pénzügyiteg nem rendezték vagy

veszteségként leírásra nem került.

. A kĺ.jtfötdi pénzértékre szóló követelést a mérlegben a Magyar Nemzeti Bank áttat

körzétett, a szerzódés szerinti tetjesítés napján érvényes hivatatos árfotyamon

átszámított Ft értéken kelt kimutatni.

o A valutaPénztárban lévő valutakészletet és a devizaszámtán tévő devizát a mérteg

fordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank áttat kcjzzétett hivatalos

devizaárfolyamon ketl forintra átszámítani.

. Aktív időbeti ethatárotásként kerülnek kimutatásra a mérteg fordutónapja etőtt felmerÜlt,

de a ktĺvetkező idcíszakot terhelő kiadások, valamint a tárgyévet érintő bevétetek,

metyek a mérleg fordutónapja után esedékesek.

Đ Források elszámolásának szabályai, azok értékelése

. A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken ke[[ kimutatni.

r A devizában fenllállri kii|"elezettségek éľtékét a Magyar Nemzeti Bank áitat közzétett 
n

hivatalos devizaárfotyamon ke[[ forintra átszámítani. /
ĺ

2ĺ
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J.

o Passzív időbeti ethatárotásként kerijtnek kimutatásra azok a köttségek, melyek a

tárgyévre vonatkoznak, de a mértegget lezárt évet követcĺen jetentenek pénzkiadást,

továbbá azok az elszámolt bevételek, metyek a mérleg fordutónapja utáni időszak

bevétetét képezik.

. A társaság azokat a tételeket minősíti rendkívütinek, melyek fi.jggettenek a váttatkozási

tevékenységtől, a rendes üz[etmeneten kívüt esnek, s nem számothatók e[ a szokásos

váttalkozási tevékenység bevétetei és ktttségei kcjztjtt.

ô) Lényegesség, jelentős i5sszegű hiba meghatározása

. A lényegesség elve atapján lényegesnek minősüt a beszámoló szempontjábót minden

olyan információ, ametynek ethagyása Vagy téves bemutatása befotyásotja a beszámoló

adatait, a fethasználó döntéseit.

. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba fettárásának évében a kÜlĺinböző ettenőzések során -

ugyanazon évet érintőcn mcgáttapítoľľ hibák, hibahatások erełJttléllyt, sdját Lőkét

növe[ő-cstjkkentő értékének egyÜttes (etőjettőt fÜggetten) összege meghatadja az

ellenőrzött üzteti év mérleg főiisszegének 2 százatékát

. A valutás, devizás tétetek mérleg-fordutónapi értéketése során az összevont árfotyam-

kt]tönbcizet akkor minősÜl jetentősnek, ha annak tisszege meghatadja a 300 E Ft.ot.
. A rendkívüti tétetek jetentős eredményhatásának küszöbértékét az Üzteti év mértegében

kimutatott saját tőke értékének 50 százatéka.

Megjegyzések a mérleghez

A. Befektetett eszközłjk

A befektetett eszközcik részei:

Kisérleti fejtesztés aktívátt értéke

Vagyoni értékű jogok értéke

Szellemi termékek értéke

Immaterális javak terv szerinti értékcsökkenése

lngat[anok értéke

Ingatlanok terv szerinti értékcstikkenése

Termetőgépek, berendezések értéke

Műszaki gépek berendezések terv szerinti értékcsökkenése

Üzemi gépek berendezések, felszerelések értéke

Járművek

Irodai, igazgatási berendezések és felszeretések értéke

Üzemkcirön kívÜti berendezések, felszerelések értéke

Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

33.66í E Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

34.060 ezer Ft

- 399 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

,/



B. Forgóeszközök 2.119 EFt'

A késztetek értéke 0 ezer Ft vo[t.

Az év végi követetés (177 ezer Ft) tisszegébőt

. Vevők 0 ezer Ft

. ÁFA visszaigénytés és egyéb adóktjvetetés 1 77 ezer Ft

r Egyéb ktivetelések 0 ezer |.t

A pénzeszközdk áttománya í .94f ezer Ft vott az év végén, metybőt a pénztárban tévő

készpénz állománya 1.558 ezer Ft vo[t.

C. Aktív időbeli elhatárolások ĺ.4ó5 E Ft

D. Saját tőke 37.063 E Ft

A saját tőke 37.060 ezer Ft összegű jegyzett tőkébőt, 3 ezer Ft összegĹÍ eredménytartatékbót,

tevődik össze.

E. Céltartalékok OEFt

F. Kijtelezettségek 32 E Ft

A hosszú tejáratú kötelezettsége 0 ezer Ft.

A rövid tejáratú kcitelezettségek tisszege 3f ezer Ft, metybőt

. a belfcildi száttítók í9 ezer Ft

. Egyéb kötelezettség B ezer Ft

G. Passzív időbeli elhatárolások í 50 E Ft
Passzív időbeti elhatárolásként kerÜltek kimutatásra azok a köttségek (jutatékok), metyek a

tárgyévre vonatkoznak, de a mérleggel lezárt évet követően jelentenek pénzkiadást.

A Kft. a f014. évi könyvizsgátati köttséget határotta et 150 ezer Ft. értékben.

4. Megjegyzések az eredmény-kimutatáshoz

t. Értékesítés nettó árbevétele 1.364 E Ft
A betfötdi értékesítés árbevétele 1.364 ezer Ft vo[t,mely a Mikszáth 4. szám atatt tatátható

ingatlan kijzÜzemi díjainak továbbszámtázásábót származott.

ll. Aktivált saját teljesítmények 0 E Ft

Az aktivátt saját tetjesítmények etszámolására nem került sor.

|I|. Egyéb bevételek OEFt



lV. Anyagjellegíĺ ráfordítások
Ebbőt:

. Ktizvetített szolgáltatások és etábé

I génybevett szotgáttatások

. Egyéb szolgáltatások

V. Személyi jellegű ráfordítások

V|. Ertékcsłjkkenési leírás

Vll. Egyéb ráfordítások
Az egyéb ráfordítások a behajtási köttségátatány (í3 ezer Ft)

magában.

A. Üzleti tevékenység eredménye

B. PénzĹigyi műveletek eredménye
A pénzügyi műveletek eredményét

egyenlege határozták meg.

D. RendkívĹili eredmény

X|l. Adófizetési kötelezettség

a fizetett kamatok összege és

ĺ.070 E Ft

868 ezer Ft

150 ezer Ft

52 ezer Ft

OEFt

28ĺ E Ft

14EFt
és egyéb tételeket fogtatja

-1 EFt

í EFt
az árfolyamváltozás

OEFt

EFt

5.

A társaság afo14. évet 0 ezer Ft összegű eredménnyel zárta.

Peres ügyek

Jelenleg nincs per folyamatban.

Egyéb információk

o A vezető tisztségviselő részére kölcsön nem került fotyósításra.

. A mérlegbeszámotó aláírója:

Dr. Szeverényi Márk

4032 Debrecen, Bessenyei út 4. A.ép.

. A Társaság beszámotóját az E-AUD|T Kft. ( székhetye: í1í4 Budapest, Hamzsbégi út 38-

40.A.Vll.1.,Magyar Könywizsgálói Kamara nyilvántartási száma:002384) keretében

Béres-Motnár Gergely bejegyzett könywizsgátó, (Magyar Könywizsgátói Kamarai

nyitvántartási száma: 00f97 69) ettenőrizte.



6. Vagyoni, pénzÜgyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató mepnevezése Számítása 201 3 2014

Befektetett eszközök aránya

Befe ktetett eszkö'zök értéke

tsszes eszközök értéke

Forgóeszközök értéke

osszes eszközłjk értéke

91,21% 90,38%

Forgóeszközök aránya 6,19% 5,69%

saiát tőke

Tőkeettátottság Összes forrás

Kötetezettségek

tsszes forrás

Likvid aktívák

99,60% 99,51%

Források aránya 0,00% 0,09%

Likviditás Likvid passzívák

Adizás előtti eredmény

0,00% s53,1 3%

Árbevétet arányos jcivedelmezőség

Eszközarányos jövedelmezőség

Eszköztik megtérÜtése

Kifizetési arány

l osszes bevétel

Adózás előtti eredmény

osszes eszközök értéke

Adózás utáni eredménv

osszes eszköz értéke

Kifizetett osztalék

Adózott eredmény

0,00%

14,11%

0,00%

0,00%

4,31%

0,00%

0%0%

Budapest, 20í 5. május 1 1.



Cégnév: Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és lngatlanhasznosító Kft.
Székhety: í088 Budapest, Mikzáth tér4.
Cégjegyaékszárh: 0,t.09.900ó25

Nyilatkozat
a házipénztárban lévő pénzkészlet rendelkezésre állásáróĺ

A Mikszáth 4. Egészségügý Szotgáttató és lngatlanhasznosító Kft. fo14. december 31.i

fordulónapra vonatkozó beszámotójának könywizsgátatávat kapcsolatban a következő

nyilatkozatot teszem:

1. Év végén a házipénztárban tévő készpénzkészlet, 1.557.593 Ft - egyezően a

pénzügyi nyilvántartásokkal - a társaság rendelkezésére áttt, a pénztárban történcí

pénzkezelés a társaság üzleti tevékenységét szotgátta.

f. A pénzkészlet őrzésének a fettétetei biztosítottak voltak és jetenteg is azok.

Budapest, 2015. május 1í.

:/t

MIKSZÁ.TH 4. sts.i. .
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JEGYZOKONW
FELÜGYELŐBEoTTsÁGl ÜuÉsnŐl

t,t. rĺĺĺ9ĺN!Á

Me|y készü|t az Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és lngatlanhasznosító Korlátolt Fele|ős.
ségú Társaság (székhe|y: 1088 Budapest' Mikszáth tér 4., Cg. 01-09-900625, nyi|vántartja a Fovárosi
Bíróság, mint Cégbíróság) Budapest Józsefvárosi onkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63.
65. szám a|att taláIható épÍilet 31312. sz. szobájában 2015. mäjus 12, nap!án 11'30 órai kezdette|
tartott fe|Ügye|Őbizottsági ü|ésén az alábbiak szerint:

Je|en vannak: Szi|ágyi Demeter
Barabás József
Barabásné Farkas Ibo|ya Mária

Barabás József
jegyzökö nyv-h iteIes ít<ĺ

fe|ügye|óbizottság e|noke
felÜgye|őbizottsági tag
fe|Ü gye|őbizottsági tag

Szi|ágyi Demeter Fe|Ügye|óbizottság e|noke megá||apítja, hogy a felÜgye|obizottsági ü|és a Po|gári
TörvénykÖnyvról szó|ó 2013. évi V. torvény alapján határozatképes, azon a Fe|ügyelobizottság va|a-
mennyi tagja je|en van és az Ü|és megtartásáhozhozzájáru|.

A FelÜgye|óbizottság megvá|asztja Jegyzókönyv-vezetőnek Barabásné Farkas Ibo|ya Máriát, míg
jegyzőkönyv-hĺteIesítőnek Barabás Józsefet.

Ezt kovetoen a Jegyzokonyv-vezetó ismerteti a felÜgye|óbizottsági ülés meghívójában rögzĺtett napi-
rendi pontokat.

1. A Mikszáth 4. EgészségÜgyi Szo|gá|tatÓ és Ingatlanhasznosító Kor|áto|t Fe|e|osségű
Társaság 2014. évi gazdáĺkodásáro| készü|t beszámo|i megtárgya|ása

2, A Mĺkszáth 4. Egészségügyi Szo|gá|tato és lngat|anhasznosĺti Kor|átolt Fele|ósségű
Társaság 2014. évi gazdá|kodásáriI készült konywizsgálóije|entés megtár9yalása

3. Egyebek

A Fe|Ügye|Őbizottság ezt kÖvetően meghozta aza|ábbi

1/2015 (v.12.) számú határozatot
A FelÍigyelőbizottság egyhangú dönŕésse/ elfogadta a felügyelőbizottsági üIés napirendi pont.
jait.

1. A Mikszáth 4. Egészségiigyi Szolgá|tató és lngatlanhasznosĺtó KorlátoIt FeIe|ősségÚ
Társaság 201 4. évi gazdál kodásáróI készÍi lt beszámoló megtárgyalása

2. A Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és lngatlanhasznosító Kor|átolt Felelősségĺi
Társaság 2014. évi gazdálkodásáról készü|t könyvvizsgá!óijelentés megtárgyalása

3. Egyebek

1. napirendi pont
A Mikszáth 4. Egészségĺigy. Szo|gáltató és lngat|anhasznosító Korlátolt Fe|e!ősségű Társaság
2014. évi gazdá!kodásáról készült beszámo!ó megtárgya|ása

A Fe|ügye|Őbizottság tagjai előzetesen megkapták a 2014, évi mérleget, amelyet áttanu|mányozhat-
tak. A Fe|tjgye|őbizottság E|nÖke javaso|ja, hogy fogadják el a mérleget és javaso|ják a taggyĹi|és á|ta|ĺ
e|fogadást is.

A Fe|Ügye|öbizottság ezt követoen meghozta az alábbĺ

2/2015 (V.12.) számú határozatot
A Feliigyelőbizottság egyhangú dönÚésse/ elfogadta a Társaság 2014. évi beszámolóját és a
taggyĺi lésnek elfogadásra javasolja azt.

Aláíľások: ń.ry q--_4 qą
Barabásné Faĺkas |bo|ya

jegyzőktinyv-vezető

/i/i 
''ĺl/ lv

yi Demeter
lizottsáq eInÖke



2. napirendi pont
A Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és lngatlanhasznosĺtó Korláto|t Fele|ősségű Társaság
2014. évi gazdálkodásáról készült könyvvlzsgálói jelentés megtárgyalása

A Felügye|obizottság tagjaĺ e|őzetesen megkapták a 2014. évre vonatkozi beszámoló ktnywizsgá|ói
je|entését, amelyet áttanu|mányozhattak. A FelÜgye|őbizottság E|noke javasolja, hogy fogadják e| a
könywizsgá|Tijelentést és javaso|ják a taggyű|és á|ta|i e|fogadást is

3/2015 (v.12.) számÚ határozatot
A Feltigyelőbizottság egyhangú ďönŕésset elfogadta a Társaság 2014. évi beszámolőjára vo.
natkoző könyvvizsgäloi jelentést és a taggyülésnek elfogadäsra javasolja azt.

Egyebek napirendi pontban a Fe|Ügye|óbizottság más nem tárgyalt.

A FelĹigye|őbizottsá g i Ü |és berekesztésre kerÜ |t.

Budapest, 2015. május 12.

fuz-ý (P__--_---------' q'-- ]
Barabás József Barabásné Farkas lbo|ya

jegyzőkönyv-vezetó

Fe|Ügye|őbizottság elnöke

jegyzőkÖnyv-hite|esíto 

^ 

i ĺ!l 
^ĺlb, |uŁ

Szi|ágyiDěmeter



JELENLETI IV

Mikszáth 4 Kft, FelÜgye|őbizottsági ulése

1. Szi|ágyi Demeter

2. Barabás József

3' Barabásné Farkas lbolya

Budapest, 2015. május 12.

2015' május 12. 
i ĺl ł

-

ĺĺ,zríf-.

?-z
Barabásné Farkas loolýa

jegyzőkonyv-vezető
Barabás József

jegyzőkönyv-hiteIesítő


