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Táľgy: Javaslat a Mikszáth 4KÍt.2015. évi méľlegbeszámolójának elfogadásáľa

Előterjesztő: Mikszath 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
Készítette: Dr. Szeveľényi Máľk Mihály Ĺigyvezeto
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
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Mellékletek: 3 db

Tis ztelt Y ár osgazdál l ko d á si és Pén zĺi gyĺ Bizottságl

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Mikszáth 4 Kft. elkészítette a f015. évi méľlegbeszźtmo|őjti, melyet a könywizsgáló jelentésével együtt
kívánok előterj esaeni.

A jelentés a Kft. 2015. évi méľlegének egyező fóösszegét 37 '3I9 e Ft összegben, mérleg szerinti eredményét
0 e Ft nyereségben jelolte meg (1. melléklet).

Az előterjesztés 2. melléklete a Kft. 2015. évi egyszeľiisített éves beszímoló eredménykimutatása, valamint
kiegészíto melléklete.

Az E-AUDIT Könywizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. źt\ta| készitett könywizsgálói jelentés

szerint (3. melléklet) a társaság egyszerűsített éves beszámolója a számviteli törvényekben foglaltaknak és a
számviteli elveknek megfeleloen készült el. A társaság20I5' decembeľ 3l-én fennálló vagyoni, pénztigyi és
jövedelmi helyzetérol megbízhatő, valós képet mutat.

II. A beteľjesztés indoka
A Mikszáth 4' Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása a
Bizottság hatáskĺjrébe tartozik.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A dĺjntés cé|1a a Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. 2015. évi beszámolójának
elfogadásą valamint az'hogy a Tarsaság a számvitelről szóló 2000. C. törvény 153. $ (l) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelő határidoben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezését. A döntésnek pénz-
ügyi hatasa nincs.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és

a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66/f0I2. (xil.13.) önkormányzati rendelet 49. $ (3)

bekezdésén alapul.
Fentieka|apjźtnkéremazalábbihatározati javaslatsortelfogadrását.

Határozati javaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság túruhźaotthatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
1. elfogadja ahaÍározat 1, számű mellékletét képező Mikszáth 4. Kft. 2015. évi egyszerťlsített éves be-

számoló mérlegét, mely szerint az eszközök és fonások egyezo főösszege 37 3|9 e Ft, a mérleg sze-
rinti eredmény 0 Ft.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

f. elfogadja ahatttrozatZ. számű mellékletét képezó Mikszáth 4. Kft. 2015. évi egyszerűsített éves be-
számoló eredménykimutaÍását, valamint kiegészítő mellékletét, az E-AUDIT Könywizsgáló, Adó-
ésKłjzgazdasági Tanácsadó Kft. által jóváhagyott fiiggetlen könywizsgálói jelentés alapján.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május30.

3. felhatalmazza az onkormĺĺnyzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselot, hogy a Mikszáth 4.
Kft. taggytĺ|ésén az 1-2. pontokban meghaüírozott dĺjntését képviselje és a szĹikséges dokumentu-
mokat a|áírja.

Felelős: polgármester
Határidő: a taggyűlés soron következó ülése, de legkésobb 2016. május 31'

A döntés végľehajtását végzo szervezeti
A lakosság széles köľét érintő döntések
ra: honlapon

Budapest, f016. május f3.

e gys é g : Mikszáth 4. Kft ., G azdźůko dźts i Ü gyo szt ály
esetén az e|oterjesnés előkészítőjének javaslat a a kozzététel módj á.
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stätisztikai szánje|
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. cég'iegyfék śzárną

A válla|kozäs megnevezése: Mikszáth 4 Kft'
A Vá||a|kozás címe: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
A \,áĺ|a|kozés telefonszáma:

NormáI egyszeľíÍsÍtett éves beszámoló
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Vétlelkczás neva; Mikszáth 4 Kft.

staiiszlika!ýáaje|:,l43ô46006820Í130.ĺ
cégjegyzékýáB: 0109900625
A médeg fqüulónapja: 2Đ15.12.31

BudaĐest, 20l 6.05.03

Normá| egyszeľĺĺs ĺtett éves beszá moló ERE D M É NYK|M uTATÁsA
(összkĺĺltség e|járássa|) adaiok E Ft-ban

Soĺ-
száfr Tétel megneY€zése €|đzô év E|ozo ev(eÁ'

mód05ítasaĺ Tárgyéy

b d

1 t. ÉRTÉKESíTÉSNE]-ľóÁRBEVÉTELE I 364 0 23Tg

2 l|. AKT|VÁLT SAJÁT TELJESíTMÉNYEK ÉRTÉKE 0

III. EGYEB BEVETELEX U 't2

4 tV. ANYAGJELLEGÚ RÁFoRDĺTÁsoK 1 079 0 1 390

5 V' szEMÉLY| JELLEGÚ RÁFoRDĺTÁsoK 0 0 0

6 i V|. ERTÉKcstKKENis| L=lRÁs 241 0 28'l

vl|. EGYÉB RÁronoítÁsox 0 720

B A. ĺJZEM| (ÜZLET[) TEVÉKENYSÉG EREBMÉ'{YE 0 0

o u|| PÉNZÜGY| MúVELETEK BEVÉTELE| 0 0

10 Ix. PÉNZÜGYĺ MUVELETEK nÁroRoĺĺÁsnl 0 0 0

11 B. PÉNZÜGY| MÜVELETEK EREDMÉNYE 1 0 0

12 c. szoKÁsos vÁLLALKozÁsl EREDMÉNY 0 0 0

i3 X. RENDKĺVÜLIBEVÉTELEK c 0 0

4' Xt' RENDK|VÜLI RÁFo.ąDíTÁsoK 0 0 0

Í5 Đ. RENDK|VÜLIEREĐMÉNY 0 0 g

16 E. Á'ĐózÁsELóTT| EREDMÉNY 0 0 0

17 X|l' ABÓFlzETEs: KÖTELEZETTSEG 0 0 0

18 F. ADóZoTTEREDMĚNY 0 0 0

19 G. MĚRLEG szERĺNTl EREDMÉNY 0 0 0
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.,/á|!u|kozás n€vg: Mikszáth 4 Kft.

staiisäikaiszámjet: í436460c682011301
cégjegyfékÝáB: 0109s00625
A méřĺeo íffijulcnapja: 2a1 5.1 2'31

Budapest. 201 6.05.03

Normá| egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE'.A'' változat .
Eszkiizŕik (aktívák) adatok E Ft-ban

sřám Téte| megnevezése E|6zó év
EĺgEo ev[eKl
módositásai Tárgyév

A. BEFEKTETETTESZKOZOK 33 661 0 33 380

I |. IMMATERIALĺS JAVAK 0 0 0

l|. TÁRGYI EszKozoK 33 ô6ĺ 0 33 380

|l|. BEFEKTETETT PÉNZÜGYĺ EszKozor. 0 0

B. FORGOESZKOZOK 2 119 0 2191
o l. KÉSZLETEK 0 0 c

|ĺ. KovETELÉsEK 177 1 t66

I l||. ÉRTÉKPAPíRoK 0 0 0

o |V. PÉNzEszKtzoK 1 942 0 1 025

ĺ0 c. AKTíV |DoBELl ELHATÁRoLÁSoK í 465 0 174đ

11 EszKozoK (AKTĺvÁx; ÔsszeseN 37 245 0 37 3í9
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véĺia|ktás ieve: Mikszáth 4 Kft.

siaiist:kaĺváaje|: 143646006820113c1
cégjeg,vfékszám: 0139900625
Á méiJgs J9rdű|onap'a: 2015'12.31

Budapest, 201 6.C5.03

Normál egyszeríÍsített éves beszámo |ó M ERLEG E
Források (passzívák)

.'A'' változat .
adatok E Ft-ban

:\áiKsfÁTH4' KFT.

"xĺ"ä;t$#ľ"i:;i

V

gam Tétel lĺegnevezése E|ózô év Efozo év(ek}
módosításai Táľ9Év

h d e

12 o. sĺ;Áľróxe 37 063 0 37 063

í3 I, JEGYZETTTOKE 37 060 0 37 060

14 ||. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FĺZ. TÓKE (-) 0 0 0

15 |!;. ToKETARTALÉK 0 0 0

!o |V' EREDMENY|ARTALÉK 0

7 V. L=KÖTÖTTTARTALÉK 0 0 c

18 Vl' ÉRTÉKEtÉslĺĺnrłlÉx 0 0 0

V|l' iúÉRLEG szERĺNT| -REDÍ\4ÉNY 0 0 0

20 E. eÉLTARĺALÉKoK 0 0 0

21 F' KöTELEZETTSÉGEK 3? 0 í06

z? |. HÁTRAsoRoLT KÖTELEZETÍSÉGEK 0 0 0

23 ||' HosszÚ Le.lÁR.AĺÚ xÓrelezerrsÉoex 0 0 0

24 |n. Rov|D LEJÁRATÚ KöTELEZETrSÉGEK 32. 0 106

25 G. płsszív ĺoóeEH elHłrÁRoúsgx 150 150

zo FoRRÁsoK {PAsszlVÁK) 37 245 37 3í9

a vá|ialkozás veąBttije (kepvĺse|óje)



K|EGÉszíTo MELLÉKLET

a ŕY{Íkszáth 4 EgészsĘÜgyi Szoĺgáltató és lngatlanhasznosító Kft.
2015. évi egyszerűsitett éÝes beszámolójához

1. A társaság ismertetése

Név: Mikszáth 4 Kft.

Székhety: 1088 Budapest, MÍkzáth tér4.
Cégjegyzékszám: 0í-09.900ó25

Adószám: 14364600-f.4f

Á Mĺkzáth 4. Kft. 2008. május í5-én alakult két jogi szeméty tutajdcntásávat. A Kft. létrehozásának

cétja a Mĺkzáth tér 4, szám a[atti rendelőintézet fel'újítása és műkcidtetése.

Á KÍt' szervezetében váĺ'tożás nem történt.

Á társaság tutajdonosai vottak 20í4. december 31.én:

t. Budapest JózseÍr'árosÍ onkormányzat
HU.1082 Budapest, Baross uŁca ó3-ó7.
Törzsbetét összege: .ĺ8 910 ezer Ft, a szavazati jogok mértéke: 49 %.

IL Value Kereskedelmĺ és Szolgáitató Koítátott Felętősségű Társaságnak
ĺí39 Budapest, Petneházy utca 56. 2/48.
Töízsbetét ősszege: í8 150 ezer Ft, a szavazati jogok mértéke: 5,ĺ %.

A Míkszáth 4. Kít. közvetten iránýtást bixosító beĺolyássa( más gazdasági társaságban nem

reridetkezik.

2. Számviteli poĺttika

A társaság a kezetésében iltetve tula3donában łévő eszközilkrőt és azok forrásárót a kettős könywitet

szabátyai szerĺnt vezeti nyitvántartásait, folyamatos és áttekinthető foĺrnában, a magyar és a
nemzetközi szabá{yok szerinti kcjvetelményeknek megfelelően kerüt kimut'atásľa a társaság Vagyoni,

pénzűgyi és jĺivedet'mi heýete'
A társaság az érvényes eiőírások szerint egyszerűsĺtett éves beszámoló készítésére kôtelezett' A

mérleget és az eredmény.kimutatást a 2000. évi C törvény 1 . és 2' sz. rnettéklet ,,A'' váttozata szerint

készítteti el.

cĺ) Áĺtatánosszabályok

. a mérlegtétetek értéketésnét a vát|.alkozás folytatásának etvébő|' kett kiindutnj, ha ennek az

elvnek az érvényesÜtését ettérő ĺendelkęzés nem akadá{'yozza, ítletve a váltatkozási

tevékenység Íolytatásának e[[entn:ondó tényezó, körüt'mény ńem ätl íenn.

, az eLőzó évi mér(egkészítésnél a lkalmazott értéketési elvek csak akkor változtathatók' meg; ha a

Vá|'tozEtást eLíjidézćj tényezők tartósan . tegatább egy éven túi - jetentkeznek és emiatt a

vá[tozás á{landónak, tartósnak minősiil.

o az eszközöket és a kötelezettségeket lettározással, egyeztetésset e|'lenőńzni és egyedileg

értékeĹni ketl'.



. a mérĺegtételek értéke[ése során figyetembe kett Venni mÍnden olyan értśkvesztést, amely a

rnérteg forcĺulónapján {december 31.) megłéVő eszkcizöket érinti, a mértegkésátés napjáig

ténylegesen beköveikezett és a társaság számára isrnertté vált.

o az üzleti év időtartanra megegyeżk a naptári éwe[.

. a mérle8késátés Ídőpontja: a tárgyévet követő év február í5. napja'

ĺ a köttségek etszáľnolása elsődlegesen kciltség nemenként történik.

. a könyvvitelí zárlatok havonta történnek.

p) Eszközł5k elszámolásának szabályai' azok értékeĺése

l A beŕektete.lt eszközöket és a forgóeszközöket az értékcsökkenés, a terven feltili
értékcsökkenés, valamjnt az értékvesztés összegeirlel csökkentett beszerzési, iltetve etőáltítási

kö|'tségeken ke{t értékelni.

. A terý szerinti értékcscjkkenés elszámolásánál a hasznos é[ettartam végén várható

maradványértékkei cscjkkenteŁt bekerülési értékbői ketI kiÍndutnĺ.

Nincs maradványértéke a szoÍtvereknek, az irodai és a szamítástechnikai eszkĺizłjknek' és a
bérbe adoti eszkőzöknek.

. Äz ingatlan fejlesztéshez vásárolt terÜiet és annak fejlesztésĺ kiittsĘeit a késztetek között ketl

kimutatni.

. A táĺgyi eśzkŕlzök mérlegben szereptő értékét a tárgyí eszk<lzök kőnyvekben kjmutatott bruttó

értékének és az elszámott terv szerinti és terven felÜti értékcsökkenésének külcinbséeeként kett

- ^^L -.4 -^--illíęg|loLoI Uí| |l.

. Áruszáltításból és szolgáttatás te|'jesiŁésébő|. származó, - belfötdj értékesítés ésetében

álta(ános forgalmi adót is tartalmazó követelést a r'evő áttai etismert.számlázott összegben kell
kimutatni, míg a követelést pénzilgýleg nem ĺendezték vagy veszteségkén.. teírásra ńem keri.jtt.

l Ä kütfótdí pénzértékre szóló követelést a mérlegben a Magyar Nemzeti Bank áttal köuétett, a

szerződés szerínti teljesítés napján érvényes hivata(os áríolyamon átszámĺtott Ft éÍtéken kett

kimutatni.

o Á valutapénztärban [évő valutakészletet és a devizaszámtán lévő devizát a mérleg

Íordulónapjára vonatkczó a Mag5,ar Neinzeti Bank át'tal kdzzétett hivatalos devizaárfoĺ'vamon

keli forintra átszámítań j.

. Áktív időbeli ethatárotásként keriilnek kimutatásra a mérĹeg foľdulónapja etcítt fetmerÜtt, de a

köVetkező ĺdőszakot terhelő kiadások, Valamint a táĺgyévet érintő bevételek, metyek a mérteg

forduŁónapja után esedékesek.

1) Források elszámolásának szabályai, azok értékelése

o Á köteleze,itségeket a mérlegben könyv szerinŁi értéken ketl kimutatni.

" A devizában fennáltó ktitelezettségek' értékét a Magyar Nemzeti Bank áttal kőzfétett hivatalos

devizaárfolyamon ke[ĺ foĺintĺa átszámítani.

o Passziv időbeti eĺ'határolásként kertjlnek kĺmutatásľa azok a költségek, metyek a .tárgyévre

vonatkoznak, de a méĺleggel lezárt évet kcjvetően jeientenek pénzkiadást, továbbá azok az

elszámolt bevéteł€k, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezik'

ęU



Ĺ ,Ą társaság azokat a tételeket minősíti rendkívÜtÍnek' melyek fiiggettenek a vátta|.kozási

tevékenységtót.. a rendes üzletrneneten kíviil esnek, s nem számolhatók. et a szokásos

vátlalkozási tevékenység bevétetei és köttségei között.

E) LényegessĘ, jelentős iisszegií hĺba meghatározása

. A lényegesség eĺve aiapján lényegesnek rninősül a beszámotó szempontjábót mínden olyan

żnÍormáció, ame[ynek el.hagyása vagy téves bemutatása befotyásoija a beszámo(ó adatait, a

fethasznál'ó döntéseit.

o Jelentős összegű a hĺha, ha a hiba feltárásának évében a kütönbôző eltenőrzések során -

ugyanazon évet éńntően . megáttapĺtott hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növeĺő-

cšökkento értékének egyĺittes (elője|'tőt függetten) clsszege meghatadja az eltenórzött ijzleti év

mérleg főösszegének 2 száza|ékát

. .Ą valutás, devizás tételek mérleg-fordutónapi értékeĺ'ése során az iisszevont árfotyam.

kÜtönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege rneghatadja a 300 E Ft.ot.

e A rendkíviilĺ téietek je{entős eľedményhatásának küszöbéľtékét az úzĺeti év mérleeében

kimutatot.t saját tőke értékének 50 százaléka.

l" Megjegyzések a mérĺeghez

Ä. Befektetett eszkijzijk

A befektetett eszközők részei:

. Kísérleti fej(esztés aktĺvátt értéke

. Vagyoni értékű jogok értéke

" Szetlemi teľimékek értéke

l ĺmmateńális javak terv szerinti értékcsökkenése

r Ingatlanok éľtéke

. lngatlanok terv szerinti értékcsökkenése

. lrodai, igazgatási berendezések és felszerelések értéke

" Üzemkörcjn kívĹili berendezések. felszereĺések értéke

. Egyéb beľendezések terv szerinti értékcsökkenése

r Beruházásokľa adott elólegek

. Befektetett pénzĺjgý eszközök értéke

o Befejezetlen beruházások

B. Forgóeszközijk

A késztetek érľéke 0 ezer Ft vo[t.

Az év végi Łövetetés {1 . 1 66 ezer Ft) ősszegébőt

. Vevők

. ÁFA visszaigénytés és egyéb adókiivetetés

33.380 E Fr

0 ezer Ft

Í} é7ér Ff

0 ezer Ft

0 ezer Ft

34.060 ezer Ft

-ó80 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

2.ĺ9ĺ E Ft

1.166 ezer Ft

0 ezer Ft
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. Adott k{ilcson

. Aciott etőieg

' Egýéb kcivetelések

. Egyéb követelések értékvesztése

A pénzeszközök átlománya 1 '0z5 ęzęr Ft vctt az év vĘén,
állománya 9í2 ezer Ft vott.

c. AktÍv időbeIi elhatároĺások

Đ. Saját tőke

A saját tőke 37.a6a ezer Ft összegű jegyzett tőkébőt'

0 ezer Ft mérteg szerinti nyeÍeségbő|. tevődik össze.

E. Céltartatékok

F. Kötelezettségek

A hosszú tejáratú kötelezettsąle 0 ezer Ft.

A rövid tejáratú kötelezettségek összege 1a6 ezer Ft, melyből

. a belíĺjtdi szá{títók

. Ádótartoás

G. Passziv időbeĺi e]határolások

ĺl. Aktivátt saját teljesítĺnények

Az aktivátt saját teijesĺtmények e['számolására nem kerÜtt sor.

||l. Egyéb bevételek

lV. Änyaąje|legű ráfordÍtások
Ebből:

" Änyagkô{tség

1.748 E Ft

37.0ó3 E Ft

3 ezer rt összegĺj eredménytartatékbół, és

OEFt

10ó E Ft

46 ezer Ft

ó0 ezer Ft

í50 E Ft

OEFt

ĺ2 E Ft

í'390 E Ft

0 ezer Ft

metyből

0 eze:'Ft

0 eueľ Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a pénztárban łévó készpénz

Passzív idóbeli elhatárolásként kerÜltek kÍmutatásra azok a köttségek (juta|.ékok), melyek a

táĺgyévĺe vonatkoznak. de a mérlegget tezárt évet kôvetően jelentenek pénzkĺacĺást.

A Kít. a 2015. éVi kőnpĺizsgálati köttséget határolta e[ í50 ezer Ft. értékben.

Itr. Megjegyzésekazeredmény*kimutatáshoz

l. Ertékesités nettó árbevétete 2.379 E Ft
Ä betfötdi értékesítés árbevétele f.379 ezeĺ Ft vott,mely a Míkszáth 4' szám alati tatálható ingatlan

közÜzerni díjaĺnak továbbszám{ázÉsábó[ származott.
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. Közvetítettszolgáttätások

. eladott áruk beszerzési értéke

. ĺgénybevettszolgáttatások

. Egyéb szolgáltatások

V. Személyi jellegű ráfordĺtások OEFt

Vl. Értékcsłjkkenési ĺeírás 281 E Ft

Vĺĺ. Egyéb ráfordítások 72o E Ft
Áz egyéb ráŕordítások a vagycnátruházási itteték (ó95 ezer Ft) és az iparűzési adó (?4 ezer F,1) és
egyéb téteteket ŕogtatja magában.

A. Üz|eti tevékenység eredménye o E Ft

B. Pénzijgyi műveletek eredménye o E Ft
A pénzÜgyi mú/€[etek eredményét a fízetett kamatok cisszege és az árfolyamváltoĺás egyentege

haiározták meg'

ĺ . í84 ezer Ft

0 ezer Ft

í 50 ezer Ft

56 ezer Ft

Đ. RendkĺvÜli eredmény

X||. Adóŕizetési kłitelezettség

AdóaIap kiszámítása:

Adózás előtti eredmény: o ezer Ft

Nővelő téte|ek

szám\,itel tcirvény szerinti értékcsökkenés

Csökkentő tételek:

Adótönýény szerinti értékcsökkenés

Adóalap: .200 ezer Ft

OEFt

OEFt

Ádatok ezer Ft.ban

281 ez€ľ Ft

28í ezeĺ Ft

481 ezer Ft

481 ezeľ Ft

A társaság a 2015. évet 0 ezer Ft összegű eredménnyeĺ zárta.

Peres ijgyek

Jelenleg nĺncs per íolyamatban.

Egyéb informáđók

o A vezető t'isztségvísetcĺ részére kölcsön nem keÍÜtt,fotyósításra.

. Ą méÍtegbeszámoló atáíĺója:
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Dr. Szever.éný l'{árk

4032 Debrecen,Bessenyei út 4. Á. ép.

r A táĺsaság bsszámotóját az E-ÄUDIT Kít. ( székhetye: 1'114 Budapest, Hamzsabég'ĺ út 38.40. A.

v|l.1.' ( Magyar Könywizsgálói Kamara níyÍlvántartási száma: 002384) keretében.

. Béres-Molnár Gergely bejegyzett könywizsgátó,(Magyaí Kŕinywizsgálói Kamara nýtvántartási
száma; 00297ó) e[[enőrizte^

Yagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutaió meqnevezéss Számítása 7o1Ą za15

Befektetett eszkczök értéke

Befektetett eszközôk aránya osszes eszközôk értéke 90,38í 89,45%

Fcrqóeszközök, éltéke

Forgóeszktĺzök a:.ánya Ôsszes eszközök értéke 5ś9% 5,87%

saiát tőke

Tökeetiátoĺtság összes forrás

Kötelezettsések

99,51% 99,317(,

Források aránya osszes,.orrás

LĺkVĺd aktíVák

0,28'6

Likviditás Likvid passzĺvák 553,13x 110,o0jt

Adczáś előttí ered(rény

Árbevétet arányos iövedetmezőség összes bevétel c,CO% o,0o%

Äc'ózás etőtti eredrnénv

Evközarányos jôvedetmezőség osszes eszkiizök értéke 0,0o% 0,00%

Adózás utánĺ eredménv

Eszk.ôzôk megtérütése 0.00%

l(iíizetési arány Ádózott eredmény 0i00x 0,0cx

Ôsszes eszköz értéke s,oos

Kifízetett osztaték

4L



ĺÁRcvĺ eszrozöt< Át-loĺĺÁNwÁlĺozÁsł

Beruházásck ira adoit eĹő.Megnevezés
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lńegnevezés

Nýtó mértegér.
ték

Csokkenések

:] Záró émérlegér.
;i ték

SAJÁT TőKE vÁLTozÁsA,

Jegyzett tđ Tőketarta-
ke i ték

KdTELEZETľSÉGEK összETÉTELE

lv{érĺeg sze.
rinti ered-

mény

0i3
I

f414.12.31 2015.1f.31

ŁrteK %! Értéki lĺ Érték

Rövid tejáratú hiteIek 0,00% fi oiol) 0

5záł'lítók 59,38y,j 4l 43,40% f7 36,49

ńdótartoások 0,009 6ĺ 56,60i 8ĺ 
'08

rövid tejáratú kčtelezettségek i 1 t,6zi 0,00t -17,57

|.ejáratů kötelezettség 100,00t 10i 1o0,ggi 100,0%

il,
ď1ť

4+



LÉTSZÁM És aÉRłołrox

20ĺ5. év

Megnevezés

j-et jes munkaidőben f og|atkcztatottak

Nem teljes munkaidőben ío8[alkoztatottak

Budapest, 20.16' május 3.

Személyi jel- i Szeméĺyi rá.
|egű egyéb i fordítasok
kifizetések i összesen

; Áltománycn kivüiĺ

//t

/ĺl -r /,// / '' . *ć- :4
//. s-"-*7vt--lł

Dr. Szeverénýł/Ý.árk

tJgyvezető ĺgazgató

MIKSZÁ.TřI 4' xFT'
1088 Bp' 'M'ksaíú leĺ'4.
ÁdószÉĺr; 113646ffi-242

ą



Cégaév: ňłikszáth 4' Egészségíjgyĺ szolgáltató és lngatlanhasznositó Kft.
székhety; ':088 BudaPesi' Mikzáih tér 4.

Cég,ĺegy751.''5,". c1.09.900ó25

Nyilatkozat
a házipénztárban lévő pénzkészlet rendelkezésre állásáról

Á lŕ'ikszáth a. Ígávségügyl Szoigáltató és |ngatLanhasznosító Kít. 2015. decenber 31-i

íor:du[ónapra Vonaikozó beszámotójának kőnyr"*zsgál'atával kapcsola+.ban a következő

nyilaikozatot tesz€Ín:

í. Év végén a házípénztárban tévö készpénzkész|eL, g1z.493 Ft - egyezően a pénzügyi

nyitvántartásokkal . a társaság rendelkezésére át[t, a pénztárban tiirténtĺ

pénzkezelés a iársaság üzleti tevékenységét szotgátta.

2. A pénzkészlet örzésének a feltétetei bĺaosítottak voltak és jelenleg is azok.

Budapest, 20ĺó. május 3'

./. i - //'// ./.,|Ą
!í Í / -'-.7:./ / >---'= v{*)Ł/-/

iigyvezető

j\,lÍKsZÁTH 4. KF,i.
1088 Bp.' }vlikszátŁ téľ 4'

Ádószáa: 1436Ą6Ň-242ĺ
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E-AŁ'ĐIT
Kónyvvizsgáĺó' Ádó- és Kőágazgatásĺ
Tanácsadl Kí!.

FÜGGETLEN KöNYW|zscÁl.ól leleľvĺÉs

A Mikszáth 4' Egészségĺ.igyi 5zoĺBá|tató és hgatlanhasznosĺtó Kft. tulajdonosai résféře

E|ýégeztük a Mikszáth 4. Egészségügyi szolgá|tató és lngatIanhasznosító Kft. {cégjegyzékszám:01{9:900625) me|łékeIt

2015, évi ewszeŕűsített éves beszámo|ójának a könywizsgá|átát, ame|y a 2015. december 31.i fordu|ónapra e|készített

mér|egbő| - me|yben az eszközök és források egyező végösszege 37.319 ezer Ft, a méľ|eg szerintĺ eredmény,,0,' (nu||a)

Ft -, a2 ezen időponttô| végződő évre vonatkozó eredménykiÍnutatásbó!, vaIamint a számvite|i po|ĺtika jeIentćis eIemeit

és az egyéb magyarázó rnegjegyzéseket tartaImazó kĺegészítő meĺĺékletbő| áll.

A vezetés feĺelóssége a pénziigyi kĺÍnutatásokért

A Vezetés fe|e|ős az egyszerűsített éves beszámo|ónak a számviteĺi tóĺvényben íoB|altakkaĺ összhanEban iörténő

elkészítésééĺt és va|ós bemutatásáért, Valamint az'o|yan be|ső kontĺol|okért, ame|yeket a Vezetés sziikségesnek tart

ahhoz, hogy lehetővé vá|jon af akáľ csalásbó|, akár hibábó| eredő |ényeges hibás á|lításoktó| mentes egyszerűsített éVes

bészámo|ó e|készítése'

A kłinywĺzsgá|ó fe|e|őssége

A mi fe|eĺősségünk az egyszeĺűsített éves beszámo|ó véleményezése könywizśgá|atúnk aIap.ián. Konvwifsgáĺatunkal a

magyar Nemzeii Könywizsgá|atĺ Standardokkal összhangban hajtottuk végre' Ezek a standardok megkôvete|ik, hogy

megfe|eljünk az etikai kôvetelményeknek, Valamint hogy a könyvvizsgálätot Ú8y tervezzÜk meg és hajtsuk végĺe, hogy

ke||ő bĺzonyosságot szere2zünk arĺó|, hogy az egyszeriisített éves beszáĺnoló ŕnentes.e a |ényeges hibás á||ításoktó|.

A ktinyvvizsgá|at megábeh fog|alja olyan e|járások végrehejtását, ameIyek cé|ja könywizsgá|ati bízonYítékot s2erezni az

egyszerűsített éves beszámo|óban szerep|ő összegekről és közzététe|ekről. A kivá|asutott e|járások, beleértve az

egyszerűsített éves beszámo|ó akár csa|ásból, akár hibábó| eredő, |ényeges hibás ál|ításai kockázatainak feImérését is, a

kĺ!nywizsgáĺó megítéiésétői fiiggnek. Á kockázatok i|yen felmérésekoĺ a konywiz5gáló az egýszerűsíieit éVes beszámo|ó

gazdálkocó egyséB általi e|készítése és Vaĺós bemuiatása szernpcntjábó| re|eváns be|ső kontĺol|t azéĺt méĺ|ege|i' hogy

o|yan |'.önYWizsgá|ati e|járásokat teřVezzen meg, ame|yek az adot| körülmények közott meBfe|e|őek, de nem azért,

hogy a gazdáikodó egység belső kontrol|jának hatékonyságáre Vonetkozóan Véieńényt m.]ndjon. A könyvvĺzsgá|at

magában fog|a|ja továbbá az a|ka|mazoit számvite|i po|itikák megfeĺe|őségének és a vezetés á|täi készített szämviie|i

becs|ések ésszerűségén9k, VaIařnint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentá|ásánák értékeĺését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszefzett könyvvi'zsgá|atĺ bizonYíték e|egendő és megfele|ő a|apot nyújt könyvvizsgálói

véleményünk megadásához.

Vé|emény

Véĺeménylink szerint az egyszerrisített éves beszámo|ó megbízható és va|ós képet ad a Mikszáth 4, E8észsé8üBY;

szoĺgá|tató és Ingatlanhasznosító Kft. 2015. december 31-én fenná|ló vagyoni és pénzügyĺ helyzetérő|, va'ämint az ezen

ĺdőponttaI végződő évre .ronatkozó jövede|mi he{yzetérő| a számViteĺ! töíVénYbeh íog|a|takka| <isszhangban.

tsudäpest, 2016. május 3.

W
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Béľes.Mo|nár Gerge|y t\gyvezető
1114 Budapest, HamzsabéBl Út 38-4c. A' V|l. 1'

MKVK ny;|vántattásĺ szám: 002384
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