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Eszközök (aktĺvák) adatok E Ft-ban
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b đ a

I A. BEFEKTETETTEszKÖzÖK 33 06í 33 380
|. |MMATERIÁL|S JAVAK 0 0

J ll. TÁRGY| EszKÖzöK 33 661 0 33 380
||ĺ. BEFEKTETETT PÉNzt'GY| EszKozÖK 0 0 0
B. FoRGlEszKÖztK 2 119 0 219t1

b l. KÉszLtTEK 0 0 0

lĺ. KovETELtsEK 177 0 1 ĺ6ô
I ln. ÉRTÉKPAPĺRoK 0 0 0
q |V' FÉNzEszKÖzlX 1.9Ą2 0 1 025

10 c. AKTĺV tDóBELl ELHATÁRoLÁSoK 't 465 0 1 748
'11 EszKČ\zoK (Á.KTÍvÁx; Összeselĺ 37 245 0 37 3í9
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VéliaIkozás 
'eve:

steiiviikai váĺ'jel:
cégjegyzékszám:

A méĺeg Ícrdulónapja:

Mĺkszáth 4 Kft.

1436460068201 13cí
01 09900625
2015.12.31

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

Sor-
śzám TétgI megnev€zése E|ózó év E|óŽö óv{gk)

módoEltÚgaI
Táígyóv

d

12 D. SAJATTOKE 37 063 0 37 063

í3 l' JEGYZETTTŐKE 37 060 0 37 060

14 ll. .IEGYZETT. DE MÉG BE NEM F|Z' TÓKE (-) 0 0

í5 Il:. ToKETARTALÉK 0 0 í.)

;o |V. EREDMENYTAR'TALÉK 3 0

1 V. L=KÖTÖTTTARTALÉK 0 0 U

18 Vt; ER]ÉKEĹÉsl TARTALÉK 0 0 0

V|I. t'tERLEG sZERĺNTI ĘRED|\4ÉNY 0 0 0

20 E. CÉLTÁRTALÉKoK 0 0 0

21 F. KöTELEzErrsÉGEK 32 0 ĺ06
2f l. HÁrĘĄsoRoLTKÖTĘLEZETTSÉGEK 0 0 0

23 ||. HosszÉ LEJÁRATÚ KoTELEZETT€ÉGEK 0 u 0

|ll. Rov|D LEJÁRATÚ KöTELEZETTSÉGEK őz 0 106

z3 G' PAsszĺV |DóBELI ELHATÁRoúsoK 150 0 í50
10 FoRRÁsoK (P.ĄŚszlVÁK} 37 245 37 3ĺ9

Budapest, 201 6.C5.03
.\źIKS,Z.ÁTH 4. KFT.

ĺ 0E8 i]p.'']vIi]ęáth teł 4.
.Ądószäm: ił36Ł5*242



V'źllelkczás ne!é: Mikszáth 4 Kft.

siôijsztĺka: Ýénje|; 1 43646006820 1 í 301
Cég'jagyzé-xválĺ: 0.ĺ09900625

Normá| egyszeríisĺtett éves beszámo|ó ERE DM É NYKIM UTATÁSA
(osszkö|tség e[járássa|) adatok E Ft-ban

! Ar,éÍlegfo{éu|ćnapia: 2015.12'31 iLj

Sor:
száfi Téte| megneYgzése Eloz6 év E|ózó.v(0k)

módorĺtótEI Tářgyév

a đ o

l^ ÉRTÉKESÍTÉSNETTTÁRBEVÉTELE 1 364 0 2379
|ĺ. AtfiMÁLT SAJÁT TEL|ESíTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0

3 |ll. EGYÉBBEVÉTELEK 0 12

lV. ANYAGJELLEGI] RÁFoRDkÁsoK I 070 0 .ĺ 390

V' szEMÉLYl JELLEGÚ RÁFoRDíTÁsoK 0 0 0

6 Vł. ERTÉKoSÖKKENÉS| LEíRÁS 0 28'l

v v|l. EoYÉB RÁFoRDĺTÁsoK 14 n 720

I A' ÜzEM} (ÜzLETll TEVÉĺ(ENYSÉG EREDMÉNYE 0

o vIlI PÉNztjcYi MÚVELETEK BEVÉTELEĺ 0 0

10 lX PÉNZÚGYĺ MÚÝĚleľer n,ÁronolrÁsnl 0 0 0

11 B. PÉNZÚcYt MÜVELETEK EREDMÉNYE 0 0

12 o. szoKÁsos vÁLĺ-rł'LxozÁsl sneol'ÉHÝ 0 0 0

x. RENDKĺVÜL|BeVÉtElex 0 0 n

14 xl' RENDKĺVÜL| RAFoR'ĐíTÁsoK n 0 U

15 Đ. RENDK|VI|LIEREĐMÉNY 0 0

16 E. ÁDózÁs ELoTTt EŔEDMÉNY 0 0 0

17 xl |' ADTFIZETES: KÓTELEZE.I-ĺSÉG 0 0 0

18 F. ADózôl-r ERE.DMÉNV 0 0 0

í9 G. MERLEG szERlNT| EREDMÉNY 0 0 0

Budaoest, 201 6-05.0s

fuĺ

deakne
Írógép
az 564/2016. (V.30.) sz. VPB határozat2. sz. melléklete
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K|EGÉszĺTö MELLÉKLET

a Mĺkszáth 4 Egészségí.igyí Szotgá|tató és |ngatlanhasznosító Kft.
20í5. év| egyszerűsĺtett éves beszámoĺóJához

A társaság ĺsmertetése

Név; Mĺkszáth 4 Kft'
Székhely: 1088 Budapest, Mĺkszáth tér 4.

Cégjegyzékszám: 01.09-900ó25

Adószám: 14364600-2-42

A Mĺkszáth Ą. Kít. f008. május í5-én atakutt két jogi szeméty tutaJdontásávat. A Kft. tétrehozásának
cétja a Mĺkszáth téĺ 4. szálll a|'a[tl ľendelő|ntézet íe[ÚJĺtásä és működtetése.
Á KÍt' szervezetében Változás nem tőrtént.

A társaság tutajdonosai VutĹak 2o14. decembeí 31.én:

l. BudüpcstJózsoÍvórosi0nkormányzat
HU.ĺ082 Budapest, Baross utca ó3.ó7'
TöEsbetét ôsszege: 18 910 ezer Ft, a szavazatĺ jogok mértéke: 49 %'

II. Vatue Kereskede|'mĺ és Szotgáttató Kortátott Feletősségri Társaságnak
ĺ ĺ 39 Budapest, Petneházy utśa 56. zl48.
Tĺjrzsbetét ôsszege: 18 150 ezer Ft, ä szavazati Jogok mértéke: 5í %.

A Mĺkszáth 4. Kŕt. közvetlen irányítást biztosító befolyássat más gazdasági társaságban nem
. reridelkezik.

2. Számvĺteti poĺĺtika

A társaság a keze[ésében illetye tutajdonában tévő eszközökrőt és azok forrásárót a kettős könywiter
szabályaÍ szerínt vezetĺ nýiváhtartásait' folyamatos és áttekínthető formában, a magyar és a
nemzetkdzi szabátyok szerinti kö'vetetményeknek megfetetően keríjt kimutatásra a társaság vagyoni,
pénzi.igyĺ és jöveĺletmi helyzete,

.A társaság az érvényes el'őírások szeŕint egyszerűsÍtett éves beszáńoló készitésére kötetezett. A
métlelet és az eredměny.kimutatást a 2000' évi C törvény 1. és 2' sz. meltéktet ,,Á'' változata szerint
készíttetĺ él.

o; Általános szabályok

. a mérlegtétetek értéketésné|' a vál'tatkozás folytatásának etyébőĺ kelt kiinđulní, ha ennek az
elvnek az érvényesü[ését ettérő ĺendetkezés nern akadá(yozza, ittetve a vá|.l'atkozási

te.'',ékgny5{g fotytatásának etteńtrnoridó tényező, körülmény nem á|'[ fenn.
ł ą7 előző évi mérlęgkészítésnél a|.káti'nazott értékelési etÝék csak akkor váttoztathatót< meg; ha a

változtatást e|őidéző tényezők tartósan - tegatább ęy éven tül . jetentkemek és emiatt a
v'áltozás á[landónak, tartósnak ĺľiinősiit.

o az eszközöket és a kö.te(ezettségeket tel'tározássa[, egyeztetéśset ettenőrĺzni és egýedileg
értáketni kett.
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. a mérlegtételek értéketése során figyetembe kett venn| minden otyan értékvesztést, amety a

mérteg fordutónapján (december 31.) megtévő eszköztiket érlnti, a mértegkészĺtés napJáĺg

ténylegesen bekövetkezett és a társaság számára ismertté vátt.

. az üzleti év időtartama megegyezik a naptárÍ éwel.

. a mérlegkészítés ĺdőpontja: a tárgyévet követő év íebruáľ 15. napja.

. a köttségek elszámolása elsődlegesen kciltség nemenként történĺk'

. a könywitelĺ zárlatok havonia tĺirténnek.

Eszközök eĺszámolásának szabályai, azok értékeĺése

. ,A befektetett eszközöket és a forgóeszkőzijket az értékcsökkenés, a terven fetijlĺ
értékcsökkenés, va|amĺht az értéki,esztés összegeíveI csŕjkkentett beszerzésĺ, ittetve etőáttításĺ

ktiltségeken ke{t értéketnĺ.

. A terv szerĺnti értékcsokkenés elszámotásánál a haszllos étettartam Végén várható

maradványértékkel cscikkentett bekerÚ[ési értékbőt ketl kĺĺndulnĺ.

Nincs ĺnaradványértéke a szoftverek.nek, az irodai és a számítástechnikai eszktjztiknek' és a
bérbe adott eszkôzöknek.

. Az ingatlan fejlesztéshéz vásáiott 'terü{et és annak íejtesztésĺ köttségeit a kész|,etek köfött kett

kimutatni,

r A tárgyi eśzkozök mértelben szereptő 'értékét a tárgyi eszközök kőnyvekben kímutatott bruttó
értékének és az etszámo(t terv szerjnti és terven felĺjt.i értékcsökkenésének kütönbségeként ketl
meghatározni.

. Áruszáltításbót és szotgáttatás teljeśítésébőt származó, betfötdi értékesítés esetében

által'ános forgalmĺ adót is tartalmazó kdvetetést a ver,ó áttat elismert'számlázott összégben kelt

kimutatni, mĺg a követelést pénzĹigyiieg nem rendezték vagy vesaeségként teírásra ňem kerijtt'
ł Á kÜtfcildĺ pénzértékre szóló követetést a mérlegben a Magyhr Nemzeti Bank á|.tal közzétett, a

' szenődés szerinti teljesítés napján érvényes hivatalos árfotyamon átszámított Ft éĺtéken ke(t

kĺmutatni.

o Á valutapénztárban ł.éÝő Ýatutakésztétet és a devizaszámlán tér,ő devizát a mÉrteg

Íordutónapjára vonalkozó a Mag1ĺą1. Něirrzeti Bank á(tal közzétett hivatalos devĺzaárfolvamon

kel[ ŕoĺintra átszámítańi.

r Áĺctív időbe(i ethatárolásként kerĹjlnek kimutatásra a mérteg foľdu|'ónapja ętőtt fetmertjtt, d3 a

kcjvetkező ídőszakot terhelő kiádások, valamint a tárgyévet éríntő bevétę(ek, metyek a méĺleg

fordutónapja után esedékesek.

Források elszámotásának szabályai, azok értékelése

. A kötetezettségeket a méĺlegben kőnyv: szerinti értéken kett kĺmutatni.

. A devizában fennáłtó kötetezéttségek- értékét a Magyar Nemzeti Bank áttat kózzétett hiväta(os

devizaár:folyamon kel'{ fortÍitra átszámítani.

o Passzív időbelĺ ethatárotásként ker:ülnek kĺmutatásra azok a köttségek, meýek a tárgyévre

vonatkoznak, de a méĺłeggel tezárt évet követően jeľentenek pénzkĺadást, továbbá azok az

elszámolt bevétele|, melyek a mérteg for:dulónapja utáni idrĺszak bevéte!ét képezik.

r)



. A társaság azokat a téteteket minősítl íendkíVÜllnek, metyek függetlenek a vátta|.kozúsĺ

tevékenységtő[. a rendes Üzletlneneten kívÜt csnek, s nem számothatók et a szokásos

váttaIkozási tevékenység bevétetei és köttsógeĺ kŕĺzĆitt.

5) Lényegesség, jelentős łisszegiĺ hiba meghatározása

. A lényegesség etve atapján lényegesnek minősĹil a beszámoló szempontjából mĺnden olyan
információ, amelynek ethagyása vagy téves bemutatása befotyásotja a beszámo{ó adataĺt' a
fe|'haszná|.ó döntéseit.

. Jetentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a kÜlcjnböző ettenőrzések során -

ugyanazon évet érĺntően - megáltapított hĺbák' hĺbahatások eredményt, saJát tőkét növetcí-

csökkentő értékének egyÜttes (előjettőt fi.'iggetten} összege meghatadja az ettenőrzött üzteti év

mérleg főösszegének 2 százatékát

e A valutás, devizás tételek méĺleg.fordutónapi értéketése során az összevont árfolyam-

kÜtcĺnbözet akkor rňJnősijl jelentösnek, ha annak össze3e meghaladja a 3oo E Ft.ot.
o A rendkívljlĺ tételek jeĺentős eredményhatásának kÜszöbértékét az Úzleti év mértegében

kimutatott saját tőke értékének 50 százatéka.

ĺ. Megjegyzések a mérleghez

Á. Befektetett eszközijk

A befektetett eszk<izŕlk részei:

o Kísérleti fejlesztés aktivá|'t értéke

. Vagyoni értékű jogok értéke

. Szę(temi termékek értélĺ'e

r ĺmmateńális javak terv szerinti értékcsĺikkenése

' . lngatlanok értéke

. |ngallanok terv sz€rinti értékcsökkenése

ł |rodai, ĺgazgatási berendezések és felszerelések értéke

. Üzemktjrön kíÝĹjli beľendezések, íelszereĺések értéke

r Egyéb bereńdezések terv szerl.nti értékcsökkenése

. Beruházasokra adott előlegek

. Befektetett pénzügý eszktĺzők értéke

. Befej€zetlen beruházások

B. Fqrgóesżĺ(özłi|(

A készteték értéke 0 ezeŕ Ft vol.t.

Áz év végĺ követelés Í1.166 ézer Ft) tjsszegébőt

. Vevők

. ÁFA visszaigénylés és egyéb adókővetetés

33.380 E Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

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.ĺ9í EFt'

1.166 ezer Ft

0 ezer Ft



. Ádott kölcsön

. Ádott előleg

. Egyéb követelések

. Egyéb követelésekéĺtéĺ<v.esztése

Á pénzeszközök álĺománya 1'.025 ezer Ft volt az év végén,

átlománya 9í2 ezer Ft volt.

C. Aktiv időbeli elhatárolások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

metybőt a pénztárban

1-748 E Ft

tévó készpénz

D. Saját tőke 37.063 E Fr

A saját tőke 37.0ó0 ezer Ft összegű jegyzett tőkébőt, 3 ezer Ft łisszegű eredménytartatékbót, és

0 ezer Ft mérleg szeĺinti nyeľeségbćil. tevodĺk össze.

E. Céltartalékok

F. KijteIezettségek'

A hosszú tejáratú köťetezettsége 0'ezer Ft.

A rövĺd tejáratú kőtelezettségék ôsszege 106 ezer Ft, metybőt

. a betföLdi száttítók

. Adótartozás

G. Passzív időbeĺi elhątárolások

OEFt

í06 E Ft

46 ezer Ft

ó0 ezer Ft

í50 E Ft
Passzív időbelĺ elhatárolásként kenlltek kímutatásra azok a köttségek (jutatékok), metyek a

tárgyévre vonätkoznaki de a mértegget tezárŁ évet követően jeteľttenek pénzkÍadást.

A Kít. a 2015. évi kcĺnyvizsgátati kĺil.tséget határolta el i50 ezer Ft' éítékben.

m.

ĺ. Értékesĺtés nettó áľbevétele

Megjegyzések az eredmény.kimutatáshoz

ll. Aktiváĺt saját telje5ítmények

Áz aktíYált säját tetjesítmények eĺszámoĺ'ására nęm kerÜlt sor.

ll|. Egyéb bevéte|ek

|V. Anyagjeĺlegű ráfordítások
E.DDO(:

o Änyagköltség

Ä betfötdi értékesítés árbevétel'e f.379 eżéÍ Ft vott,me|.y a Mĺkzáth 4. szám atatt tatátható Íngatlan

közüzemi díjaínak továbbszámtázásábót származott.

f,379 E Ft

OEFt

Í.2 E Ft

1.390 E Fr

0 ezer Fť

ll



. Köz\,etíte.Ltszo[gáttatások

. eladott áruk beszerzési értéke

. Igénybevettszolgáttatások

. Egyéb szotgáltatások

V. Személyi jellegĺ'i ráfordítások

Vl. Értékcsijkkenési ] teírás

VĺÍ. Fgyéb ráfordítások
Áz egyęb ráfordítások a vagyonátruházás| itteték

egyeb tétéleket, íogtal.ja magában.

Ä. Üzteti tevékeňység eredménye

B. Pénzügyi miÍveletek eredménye
A pénzügyi művetetek erédmáryét a
határozták ĺneg.

D. Rendkívüli eľedmény

Xl|. Adófizetési kłitelezettség

Adóalap kiszámitása:

Ádózás etőtti eredmény: 0 ezer Ft

.Nővelő téteIek

számVitet tŕirvény szgrintĺ értékcsökkenés

Csijkkentő tételek:
Adótörvény szerinti értékcsökkenés

Adóatap: -200 ezer Ft

í.l84 eze| Ft

0 ezer Ft

150 ezer Ft

5ó ezer Ft

OEFt

281 E Ft

7f0 E rt
(ó95 ezer Ft) és az ĺparűzésĺ adó (74 ezer Ft) é5

OEFt

OEFt
fizetett kamatok tisszege és az árfolyamváttozás egyentege

OEFt

OEFt

Ádatck ezer Ft-ban

26ĺ ezer Ft
28.ĺ ezeĺ Ft

481 ezer Ft

481 ezeľ Ft

A tářsasá! a 20í.5. évet o ezer Ft összegű eredménnyel zárta.

Peres Ügyek

Jelenleg nincs per foýamatban.

Egyéb informáđok

r Á vezető tisztségvĺsető részéĺe kölcscin neiT kerütt'íolýósĺtásra.
. A mérlęgbeśzámotó' aláíróiä:



Dr. SzeverényĄ ŕ/ĺárk

4032 Debr'ecen,Béssenyei út 4. A. ép.

A társaság beszámotóját az E-AUDIT Kft. ( székhe(ye: ĺíí4 Budapest, Hamzsabégí út 38.40. A.
v||.1., ( ffragyaľ Könywĺzsgálóĺ (amara níyitvántartásĺ száma: 002384) keretében.

Béľes.Motnár Gerge[y bejegyzett könywizsgátó,(Magyar Kłinywĺzsgá|'ói Kamara nyĺtvántaľtási
szárĺa : 00297ó) ellenőrizte.

Vagyoni, pénzijgy.! és jövedetmi helyzet alaku|ása

Bef€ktetett eszkôzök értéke

Befektetett eszközök aránya osszes eszkôzök értěke

Fcrgóeszkôzök, értéke

Foĺgóeszkôzöiĺ aranya 'Ôsszes eszközök ércéke

saiát tőke

Tőkeetlátoitság osszes forřás

Kötetezettsések

Források aránya dsszes forrás

Lĺkvíd aktívák

Likvĺditás Likvid passzívák

Adózás etőtti eredmény

Arbevétetaŕányosj<lvedelmezőiég osszesbevétel

.Ądózás etótti eredménv

Eszkijzarányos jôvedetmezőség összes eszkôzôk éĺtéke

Ádózás utáni eĺedménv

Eszközôk megtérülése osszes.eszköz ércéke

Kifizet.ett.oÝt2ték

KĺÍizetési arány Adozott Eredmény

90' 38í

5ś9%

99,51%

0.09%
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Mér|eg sze-
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Nyitó mertegér- ! 37oóo 3 370ó3

Növekedéśek 0

Csökkenések

Záró émeriesér. 
| 37a6o n 3 U 370ó3

Yr'légńevezés

i
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i
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lłlegnevezés

i Tetjes muňkaidőben fogtatkoztätottak

Nem te|jes ĺnunkaídőben íogtalkoztatottak

Állcmánycn kivÜii

Budapest; 20ĺó. május 3. /,
/,ł,/ --: /. /,/ ,/. ' "'/. -'Ą
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Dr. Szeveréný.tĺtárk

Ügyvezető ĺgazgató

MIKSZÁTH4,KFI,
1088 Bp.' MĺItizáĺĺ táĺ 4.
Ádószám; 143ó4óŃ.242

|ománý I Bér iJáru|ékok



Cégnév: lt{ikszáth 4. Egészségĺ.igyí szolgáltató és |ngat|anhasznosĺtó Kft.
székhety; 1088 Budapest, Mĺkszáth tér 4.

Cégjegyzékzárĺ: c1.09-900ó25

Nyitatkozat
a házipénzüírban léVő pénzkészĺet'rendelkezésre á11ásáró|

Á Mikszáth 4. EgészségÚgyĺ szotgáttató és ĺngatĹanhasznosító Kft. 20ĺ5. december 31.ĺ

fordu[ónapra \ona.tkozó beszámotójának köny""vizsgátatával kapcsotatban a következő

nyiĺaikozaiot teszem:

ĺ. Ér'végén a háápénztárban tévó kószpénzkósztet, 9.ĺ2.493 Ft . egyezően a pénzÜgyĺ

nyitvántartásokkál . a társaság rendelkezésére áĹ(t, a pénztárban történő

pénzkézelés a iársaság üzletĺ tevékenységét volgátta.

2. A pénzkészlet örzésének a fettételei biztosítottak Voltak és jetenleg ĺs azok.

Budapest, 20íó. május ]'

1t ;./# ?/ď
Ügyvezető

lVfi(sZ.ÁTH 4. KFl.
1s88 Bp.' Mikśzát5 {ér 4.
Ádćvjĺą: ĺ4364600.242


