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Képviselő-testülete szőmőr a

Tĺsztelt Képviselő TesÚĺilet!

II. Előzmények

A Képviselő-testiilet 299l2oI2. (D(. 20.) számú hatáĺozatźpal úgy dönt<itt, hogy mint kisebbségi
tulajdonos.hozzźĘźlrul a Corvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Korlátolt FelelősségiÍ

Tarsaság ''végelszámolás alatt'' (a továbbiakban: ,,Táľsaság'') jogutód nélkiili, végelszámolással

történő megszüntetéséhez. A Társaság taggýlése a3l20I2. (20If.09.25.) sz. Taggyiĺlési Hatĺĺrozatta|

ę|hattrozta a Tarsaság 2012' szeptember 25. napjával kezdődő végelszámolását. A CégbíÍőság2012.
október 16. napjával bejegyezte a cégtregyzékbe a végelszámolást.

Coľvin Medical Kft. v.a. jegyzett tőke összege: 5.000.000,-Ft. A Corvin MedicalKft. v.a. tulajdonosi
szerkęzete:-

- Futureal Holding Zrt. tőrzsbetétje 4.200.000,- Ft, amely megfelel a töľzstőke 84 %o-ának.

InnoCluster Invest Kft. ttjrzsbetétje 550.000,- Ft , amely megfelel a törzstőke |1 %-anak.

Budapest Józsefuáľosi onkormányzattorzsbetétje 250.000,- Ft, amely megfelel a törzstőke 5

%o-źnak.
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Előterjesztő: Corvin MedicalKft. ,,v.a.'', Dr. Beľki János József végelszámoló

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 2014. auglsz;bls 27 . . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Corvin Medical Ęft. ,,v.a',,-val knpcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

A napiĺendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatźlrozat elfogadásához egyszeľú / minősített

szav azattobb s é g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés

mestarsvalását.



A Budapest Józsefuarosi onkormányzat a törzsbetétjét ajandékjogcímen szereztemeg.

A Corvin Medical Kft. v.a. Táľsasági Szerződése a|apjźn a taggyíĺlés akkor határozatképes,ha azon a
t<jrzstőke legalább 80%o-a képviselve van. A taggyÍĺlés hatÍrozatait a tagg1nĺlésen jelenlévő tagok
szavazatajnak 80%-os többséggel bozza meg. Szavazni csak ,,igen''-nel vagy 

''nem''-męl 
lehet.

Minden más módon adott szavazat éľvénýelennek minősül. Szavazategyenlőség esetén a határozati
j avaslat elvetettnek minősül.

A tagokat törzsbetétjük minden tizezer forintja után egy szavazat illeti meg

Tarsaság 2014. május 31. napjáig megválasztotta könywizsgálójanak Szekeres Valériát.

A Tiársaság könywizsgá|őja a 2012.09.25 _ 20t3.09.24. és a @ kozötti

időszakokra vonatkozó Sztv. szerinti beszámolók könywizsgźiatait e|végezte.

A Tarsaság zárőmérlege 20 1 4. május 3 1 . napjáva| elkészült.

A Tĺársaság adóbevallásait hatáľidőben benyújtotta, 118.000,- Ft ĺisszegíĺ Ápa-t visszaigényelt.

A NAV 2014. jútius 28. napjäva| megkezđte źńfogó vizsgáIatát a Tarsaság vonatkozásában.

A Budapest Főváros Koľmányhivatala NyugdíjbiĺosÍtási Igazgatósága 2014. június 26. napjtna|

kiadta ígazo|ását anól, hogy a Társaság a tarsadalombiztosítási jogszabályok a|apjźn a 2008. 03. 31. és

2009. 12. 3 1 . között fermálló adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett.

A fentiek alapján a Társaság végelszámolása befejezhető.

m. A beterjesztés indoka

A cégnyilvĺánosságról, a bírósági cégeljárásľól és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(,,cťv''.) 111. $ (3) bekezdése alapján a végelszámolás befejezésekor a Társaság taggyíĺlésének a
végelszámo|ő á|ta| előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tźtrgyábanhatźtrozatot hoz, amelyben
dönthet a jogok engedményezésérő| és a k<jtelezettségek átľuházźsź.ľől, illetve a cégtartozásának más
álta| történő źúvźńlalrásźlről is. A határozatban- szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámo|ő dijáÍő|
és a végelszámolás költségeinek, köZtÍik aziratanyag őrzésének és a cég megsziĺnésével kapcsolatban
felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.

A Ctv. tl2. $ (3) bekezdésében szerint a 111. $-ban a fentiek jővthagyása és a vagyonfelosztási
hattrozat elfogadása utttn a legfóbb szeľv dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáľól, amelynek
lebonyolításźlra a végelszrámoló köteles. A vagyon kiadásara nem kęriilhet sor a cég törléséľe
vonatkozó v é gzés me ghozata|źú me gel őzően.

rv. Tényál|ás

A Coľvin Medica| Kft. ,'v.a.'' végelszámo|ási ztrőmérlegében kimutatott követelések és pénzeszkĺizök
képezik a társaság felosztható vagyonát, a csodeljáľásról és felszámolási eljáľásról sző|ő 199I. éví
xLD(' törvény 4. $-ának (3) bekezdésében meghatáĺozott eszközök nincsenek.

A követelésként kimutatott ÁFA az AdőhaÍősághoz benyújtott záró beva||ással visszaigénylésre
került. A társaság adőfolyószám|ája a|apján a tarsaságnak 1.000,- Ft Táľsasági adőttllfizetése van,
mellyel a fizetendó adó összege csokkentésre keľült. A zárőmérleg szeľinti pénzeszközök a
k<jtelezettségként kimutatott tételek összegével fognak csökkeĺľri (amennyiben a Tarsaság tcirlésľe,

illetve az AFA követelés visszautalása elhrizódik, a kötelezettségként figyelembe vett bankköltség nő,

a tulajdonosok részére kiadható vagyon arányosan csokken).



A végelszámoló tevékenységéért díjazásbaĺ nem részesül.

Az iratanyag elhelyezésével, őrzésével a tulajdonosok a Futureal Management Kft{ (cím: 1082

Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet; ađószźtm: 13016359-2-42 cégtregyzéksztm: 0I-09.714767)
bizzák meg. Az iľatok elhelyezésének és őľzésének kö|tségét a Táľsaság felosztható vagyona fedezi,
mely a Fufureal Management Kft-t illeti meg. Az iľatok őrzésének helyéül a Futureal Management
Kft. a következő címet jelölte meg: l082 Budapest, Futó utca47-53. -2. eme|et

A fentiek alapjĺán a Cégbíľóság törlésre vonatkozó végzése időpontjában a tźtrsasäg felosztható

vagyona várhatóan a következők szerint alakul:

A vagyont avége|számoló a cég tĺjrlését követően aziratőrzéssel megbízott Futuľeal Management Kft.
Raiffeisen Baltk Zrt-né| vezetett 12001 008-0 137 4606-001 00000 szám,l,bankszćm|ájtra áŕo,Ía|ja'

Amennyiben a bankszám|a megszűntetéséig a kötę|ezettségként figyelembe vettnél eltérő összegű

bankköltség merül fel, a kiadható vagyon összege vźitozik, de az minden esetben a Futureal
Management Kft-t illeti meg.

Fentiek a|apjźn ttljékoztatom a Tisaelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Corvin Medical Alkalmazott
oľvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségtĺ Tráľsaság végelszámolás alatt (továbbiakban: Corvin
Medical Kft.'' v.a.'') taggyűlésének megtaľtáséra f0I4. szeptemberében kerül sor. A taggyu|és az
alábbi napirendi pontokkal kerül összehívásra:

1 .) Végelszám o|ást Iezárő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

2') Döntés ahite|ezői igényekľől.

3.) A Tarsas ág zźnó adóbevallásainak és a zárője|entés elfogađása.

4. ) Döntés a v é ge|számolással kapcsolatos költségekről.

5.) A végelszámo|ő által eloterjesztett vagyonfelosztási javaslat elfogadása.

6' ) A Társas ág v ége|számolój ának tisztségéből való felmentése.

7.) A Taľsaság jogutód né|küli megszrĺnésének és a vége|számolás befejezetté nyilvánításának
elhatfuozása.

Megnevezés Osszes (HUF)
A' zttrőmér|ee alapi án rendelkezésre álló készpénz 10.345.-

A' zźtrőmérles alapi án rendelkezésre álló bankszám1a 1.7s9.897 "-

A bevallás a|apián visszaigényelt AFA 118.000,-

A zárómér|eg alapjźn fennálló és a zárőmér|eg
elkészítésének dátumáig kifi zetętt

szá|Iitői
tartozás

12.700,-

A zárőmérIe s elkészítésének dátuma után fi zetendő tarsasási adó 1.63s.000.-
A zérőmérles alapián felosztható vagYon osszesen 240.542.-

A zárőmérlegben fel nem ttintętett és a zfuőmérleg
elkészítésének dátuma után kapott

bankkamat 1.885,

A zárőmér|egben fel nem tiintetętt és a zźrőmérIeg
elkészítésének dátuma után ťrzetendő

bankköltség 3.855,

A Cégbíróság törlésre vonatkozó végzése időpontjában
a tár sasźĘ, felosztható vagyona

osszesen 238.572,-



A Tarsaság még a 2074. mfucius 14. napjáig hatrĺlyos 2006. évi IV. töľvény (,,Gt.') a|apján működik,
íry a végelszámo|ás befejezése és a Táľsaság jogutód nélküli megszíĺnését e|határoző taggyiĺlésre is a
Gt., illetve a Társasági Szerződés szabáiyai alkalĺnazandók.

A gazdasági tĺáĺsaságokľól szóló 2006. évi IV. törvény 144. $ (2) bekezdésé tagryűlésre a tagokat a
napirend kĺjzlésével ke|l meghívni. A meghívók elkiildése és a taggyulés napja között - ha a taľsasági
szerződés eltérően nem ľendelkezik - |egalrźhb tizenöt napnak kell lennie. A Társasági Szerződés 9.6.
pontja a|apjźn, a taggyíĺlésre a tagokat a napirend köz|ésével kell összehívni a Gt. rendelkezései
szerint.

A gazdasági táľsaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 20. $ (3) bekezdés a|apján taggyűlés
szabá\yszerti összehívás nélktil is megtaľtható, illetve azonhatźrozathozható, ha valamennyi tag jelen
van és az tilés megtartásáhozhozzájáns'|.

A taggytĺlés megtartására szabtł|yszenĺ összehívás né|kül keľü|ne sor, így a tagg1nĺlés érvényesen
határozatot csak abban az esetben hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyÍĺlés megtaľtasa ellen
nem tiltakoznak.

v. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testtiletnek az a|źlbbiakban szükséges döntést hoznia:

1. Véeelszámolást lezáľó számviteli ttiľvénv szeľintĺ beszámoló elfoeadása vonatkozásában

Elfogadja a végelszámolás utolsó, 2014. mtjus 31-i fordulónappal elkészített számviteli tĺirvény
szerinti beszámolóját az a|źbbi fo számokkal:

Zárőmér|egben kimutatott eszközök értéke: 1.890.000,- Ft. A zźrőmérlegben a források értéke:
1.890.000'- Ft, a mérleg szeńnti eredmény: 31.082.000,- Ft.

2. A hitelezői Ígénvekvonatkozásában az alábbi dłintést hozza

A végelszámoló nyilatkozata a|apjźn megä||apitja, hogy avége|számolás kezdő időpontját követően a
Tarsasággal szemben szá||itői díj jogcímen fennállt 12.700,. Ft. összegű hitelezői követelést a
Társaság a zźrőmérleg elkészítésének dátumáig megťlzette.

3. A Táľsasáe záľó adóbevallásainak és a záľóielentés elfogadása vonatkozásában

Elfogadja a Társaság ztró adőbęvallásait és a végelszámoló źita| aCtv. 111. $ (1) bekezdés d) alpontja
szerint el készített zár őj e|entést.

4. Dłintés avégelszámolással kapcsolatos kti|tségekrőI vonatkozásában

Tudomásul veszi, hogy a vége|szźlmolónak a végelszámolói tisztség ellátásával kapcsolatban a
Tarsasággal szemben díj és költségigénye nem áll fenn.

Kijelenti, hogy a Társaság nem ľendelkezik részesedéssel semmilyen jogi személyben, tarsadalmi
szervezetben, alapítványban, továbbá a Tarsaságnak nincsen munkavállalója, igy ezekkel
összefüggésben rendelkezni nem kell.

Megbizza a Futureal Management Kft{ (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53, VII. emelet;
adószám: 130|6359-2-42 cégegyzékszám: 0I-09-714767) a Társaság iratarryagainak a
jogszabályokban előíľt határidő leteltéig töľténő órzéséve| kapcsolatos feladatok ellátasával.



Megbizza a végelszĺámolót a Taľsaság megszűnésével kapcsolatos cégeljĺáľás lefolýatlása (ide éľwe a
bankszámlák bezÍrźsát, könyvelés és jogi költségeket is) soľan felmeľülő költségek megfizetésével.
Előbbiekľe tekintettel megállapítja, hogy a vége|sztlmolással kapcsolatosan a Társaságnál további
költség felĺnerĹilése nem várható.

5. A végelszámoló által előteľiesztett vagYonfelosztási iavaslat elfogadĺĹsa vonatkozásában

Elfogadja a vége|szźlmoló által előteľjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek értelmében a
fe|osztható vagyon a Társaság irataĺyagainak őľzésével kapcsolatos kö|tsége fedezése érdekében, a

Futuľeal Management Kft-t illeti meg.

6. A Táľsasáe véeelszámolóiának tisztséeéből való felmentése vonatkozásában

Dr. Berki János Józsefet a végelszźmo|ő tisztségéből felmenti és megbizza azza|, hogy a Társaság

cégsegyzékből tĺiténő törlése iránt eljárjon valamint a Táľsaság megszűnéséből eredő egyéb szükséges
intézkedéseket (számvitelĹpénztigyi míiveletek elvégzése, vagyon felosztása, kifizetések teljesítése)

megtegye.

7. A Táľsasáe ioeutód nélküli meeszíínésének és a véee|számolás befeiezetté

nvilvánítĺĺsának elhatáľozása vonatkozásában

E|hatátozza a Társaság jogutód né|küli megszrínését és befejezetté nyilvánítja a vége|szźtmolást. A
vagyonkiadás napját akként határozza meg, hogy a Társaság cégjeryzékből töľténő törlését elrendelő
végzésjogerőľe emelkedését kĺjvető 90 napon belül a Futuľeal Management Kft részére a kifizetés
megtörténik.

vI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Coľvin Medical Kft. ,,v.a.'' végelszámolásának befejezése, jogutód nélkül toľténő

megszűnésének elhatáľozása.

A vagyonfelosztási javaslat a|apjtn a Társaság tagjainak, így az onkormányzatnak nem kerĹil

visszaťtzetésre a végelszámolás után fennmaradó vagyonból, mivel ezen vagyon a Társaság

iratanyagainak őrzésével kapcsolatos költségek fedezése érdekében a Futureal Management Kft-t illeti
meg.

vII. Jogszabálýköľnyezetismertetése

A Képviselő-testÍilet döntése Magyarország hetyi önkorrnányzataiĺól sző|ő 2071. évi CLxxxD(.
törvény 41. $ (3) bekezdésén és a 107. $-án alapul.

Kéremaza|ábbihatćrozati javaslatelfogadását.

Httőrozatijavaslat

I. A Képvise|ő.testiilet rńgy dtint' hogy

1. Elfogadja az e|őteĺjesztés 1. számű mellékletét képezo, a vége|számolás utolsó, 2014. május

3 i -i fordulónappal elkészített számviteli törvény szeľinti beszámolóját az a|thbi fo számokkal:



Zánőmérlegben kimutatott eszközĺjk értéke: 1.890.000,- Ft. A zárőmérlegben a foľrások éľtéke:
1 .890.000,- Ft, a mérleg szerinti eredmény: 31 .082.000'. Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus 27 .

2. Elfogadja az előterjesztés 2. számű mellékletét képezo, a Tiáľsaság záĺő adóbevallásait és a
végelszálľttlló által a Ctv. 111. $ (1) bckczdés d) aĘulltja szeriĺt elkészített záľójclcutést.

Felelős: polgáľmester
HaĹáridő: 20 14. augusztus 27 .

3. Elfogadja avége|szźtmoló által előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot' melynek értelmében
a felosztható vagyon a Társaság iratanyagainak őľzésével kapcsolatos költsége fedezése
érdekében, a Futureal Management Kft-t illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 14. augusńls f7 .

4. Megbízza a Futureal Management Kftt (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. vIJ.
emelet; adószám: 13016359-2-42 cégegyzékszám: 01-09-714767) a Társaság fuatanyagalnak
ajogszabźiyokban előírt határidő leteltéig töľténő őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 4. auguszLus 27 .

5. Megbizza a végelszámolót a Társaság megszÍĺnésével kapcsolatos cégeljárás lefolýatása (ide

érwe a bankszámlák beztrását, könyvelés és jogi költségeket is) soľán felmerülő kö|tségek
megfizetésével. Előbbiekre tekintettel megállapítja, hogy a vége|szämolással kapcsolatosan a

Tarsaságnál további költség felmeriilése nem várható.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 14. augusztlls f7 .

6. Dľ. Berki János Józsefet a végelszźmo|ő tisztségéből felmenti és megbizza azza|, hogy a

Taľsaság cégjeg;ĺzékből történő töľlése iránt eljĺí1jon valamint a Társaság megszíĺnéséből
eľedő egyéb szükséges intézkedéseket (számviteli-pénzügyi műveletek elvégzése, vagyon
felosztása, kiÍizetések teljesítése) megtegye.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 2014. augusztus 27 .

7 ' Elhatźrozza a Társaság jogutód nélktili megszűnését és befejezetté nyilvánítja a
végelszámolást. A vagyonkiadás napját akként hattrozza meg, hogy a Táľsaság cégjegyzékből
történő töľlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül a Futureal
Management Kft részéľe a kifizetés megtörténik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. auguszttls 27 .

8. fe|hatalmazza az onkormanyzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkormányzat I-7. pontokban meghattlrozott dontését képviselje a Társaság soron következő
ülésén és a szükséses dokumentumokat alá.ľla.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a Táľsaság soron következó taggyÍilése, legkésőbb f014. 09. 1 0.



tr. A Képviselő-testĺilet a végelszámoló ny1|atkozata a|apjtn tudomásul veszi, hogy a

végelszámolás kezdő időpontját követően a Társasággal szemben szá|Iítói díj jogcímen fennállt
72.7oO,- Ft. összegű hitelezői kĺjvetelést a Taĺsaság a zźnőmérleg elkészítésének dátumáígmegťlzette.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 14. augusztlls 27 .

m. A Képviselő-testĺilet tudomásul veszi, hogy a végelszámolónak a végelszámolói tisztség

ellátásával kapcsolatban a Tarsasággal szemben díj és költségigénye nem á1l fenn.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20 1 4. augus ztlls 2,| .

Iv. A Képviselő-testiilet tudomásul veszi, hogy a Táľsaság nem rendelkez1k részęsedéssel

semmilyen jogi személyben, tarsadalmi szewezetben, a|apitványban, továbbá a Tarsaságnak nincsen

munkaválla|őja, így ezekkel összefü ggésben rendelkezni nem kell.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 14. augusńas 27 .

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Coľvĺn Medĺcal l(ft.,,v.a.'', Yagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyos ztáůy Gazdál|kodásĺ lroda, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2014. auguszľus 1 3' \ <----
Dľ. Berki Jĺános József

véselszámoló

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-RÍmán Edina

jegyző
nevében és megbízĺísábĺól:

l ,łł f

},.rrÍb},@' dľ. Mészar Erika ,{
a|jegyzó /

7tl1ł At'ĺE i 5,
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Független könywizsgálói j elentés

A Corvin Medical Alkďmazott oľvostudomrĺný Fejlesztő Korlátolt Felelősségíĺ Tĺĺľsaság
''végelszámolas alatt'' tulajdonosainak.

A véeelszámolásĺ záľó beszámolóiáról készült ielentés

Elvégeztem a Coľvin Medicď Alkďmazott orvostudomĺáný Fejleszt(5 Korlátolt Felelősségu
Tlársaság ''v.a.'' mellékelt végelszámolĺás befejezésekor elkészített zźrő bęszÍtmolójĺának a
kĺinywizsgźlatáú, amely beszĺímoló a 20t3. szeptember 24-tő| 20|4. május 31.ig tartó
időszakra elkészített mérlegből -melyben az eszköztĺk és fonások egyěző végđsszege
1 890 E Ft a méľleg szeľinti eredmény 3| 082 E Ft nyereség-, és az ezęn időpontľa végződő
évre vonatkozó eľedménykimutatásból, vďamint a szĺĺmviteli politika meghatźltozó elemiit és
az egyéb magy arźnő infoľmációkat tartalm aző kjegészítő melléktętből á11.

A vezetés felelőssége a végelszdmolás befejezéselror elkészített záró beszómolóért

A vezetés felelős a végelsziímolás befejezésekoľ elkészítętt záĺő beszźtmolónak a számviteli
törvényben foglalta]<kď és a Magyarországon elfogadott ĺíttalĺínos számviteli elvekkel
összhangban töľténő elkészítésééľt és valós bęmutatásáért, vďamint az olyan belső
kontrollokért, amelyeket a vezętés szfüségesnek taĺt ahlhoz, hogy lehetővé váljon az akar
csďrásból, akár hibábóleľedő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A k) nyw i z s gál ó fel el ő s s é ge

Az én felelősségem a végelszĺímolás befejezésekoľ elkészítętt zfuő beszźtmoló véleményezése
az elvégzett könywizsgálat ďapjĺĺn. A kĺinywizsgá|atot a magyaÍ Nemzeti Könywizs gá|ati
Standardok és a könywizsgźůatta vonatkozó _Magyaľoľszźtgonéľvényes- törvények és egyéb
jogszabźiyok alapjan hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizońyos
etikai követelményeknek, vďamint hogy a könywizsgálatottlgy tervezzemmeg és végezzem
el, hogy kellő bizonyos'ságot szerczzek anól, hogy a végelszĺĺmolrás befejezésekoľ elkészített
zźró beszźnloló mentes-e lényeges hibás állítĺásoktól.

A ktinywizsgálat magában foglalja olyan eljráľások végľehajüĺsát, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot sz-erezni a végelszĺĺmolĺís befejezésekoľ elkészített zźttő
besámolóban szereplő összegekľő| és kozzétételelaől. A kiválasztott eljĺíľĺísok, beleértve a
végelszĺímolás befejezésekor elkészített zźnő beszźtmoló akĺár csďásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításukockázatának felmérését is, a kiinywizsgahő megítéIésétől fiiggnek. A
kockĺízatok ilyen felméľésekor a könywizsgá|ő a vegelszamóhs befejezésekoľ elkészített
zárő beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és vďós bemutatĺísa szempontjából releváns
belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgĺálati eljĺárasokat teĺvezzen meg'
arnelyek az adotĺk<iľĹilmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a váila|kozĺĺs belso
ellenőľzésének hatékonyságiára vonatkozőanvéIeméný mondjon. A könywizsgálatmagában
foglďja továbbá az akaLmazott szĺámviteli ďapelvek megfelelőségének és az iĺgyvezetés
számviteli becslései ésszeľiiségének, vďamint a végelszĺímolás befejezésekor e|késžitett zara
beszámoló átfogó bemutatasĺának éľtékęlését is. Meggyt5z(idésem, hogy a megszetzett
könywizsgźiati bizoĺyíték elegendő és megfelelő ďapot nyujt kcinywizsgá|ői zaruđék
(vélemény) megadésźůtoz.

Sreko* Valaia bejegyzeü könywi6gáló



Zóradék (vélemény)

A kcinywizsgálat során a Coľvin Medicď Alkďmazott orvosfudományi Fejlesztő Koľlátolt
Felelősségíĺ Taľsaság ''v.a.'' végelszrĺmolas befejezésekor elkészített zárő beszźtmolóját, annak
ńszeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alźúÁmasztásźú az éwéĺyes magyar Nemzeti
K<inywizsgalati standaľdokban foglďtak szeľint feliilvizsgĺiltaĺn, és ennek alapjĺán elegendő
és megfelelő bizonyosságot szeteztem aról, hogy a végelszámolĺĺs befejezésekor elkészített
zánő beszźtmolót a sziĺmviteli torvényben foglaltak és az ĺíltalĺĺnos száľrviteli elvek szerint
készítették el. Véleményem szerint a végelszámolĺás befejezésekor elkészített zźrőbeszźmo|ő
a Corvin Medicď Alka]mazott orvostudományi Fejlesztő Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság ''v.a.''
20|4. május 3l-én fennálló vagyoni, pénziligyi és jövedelmi he|yzet&ő|megbízhatő és vďós
képet ad.

Budapest, 2014. június 18.

\ )" l/ĺ](\ "r.,tl.,ł.ĺ.ĺ VJĺ^ł.
szJtěľis-v-Jlerĺ[l.o-oy*i"iďĺB"eg

nyilvántaľtási száma: 0037 37
1 141 Budapest, oľs vezér tftja |1.

Szekeres Valéľia kamaľai tag,
személyében felelős könywizsgáló

nyilvántaľtás i szÁma:0024 42

Sakĺc Valéria bejeryzeü könywiÄgáló



Statisztikai számje| : 1 427 5593-7 21 1 -1 1 3-01

Cégjegyzék száma: 01.09-896691

Corvin Medical Kft. "v.a." a vállalkozrís megnevezése

i 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. em. 8. a vállakoziás címe

Vége|szám o |ási zárő beszám o|ó

2013.09. 25. - 2014. 05. 31.

Kelt: Budapest, 20í4. június 18.
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Statisztikai szrĺmj el : 7 427 5 593 -7 21 1. 1 l 3 -0 l
Cégjegyzék száma: 01-09.896691

Coľvin Medical Kft. ''Y.a.''

ll4ll MÉ'Rr,EG Eszkiiziik (aktívák)
adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése 2013.09.24

E|őző
év(ek)

módosĹ
tásai

2014.05.31

a b e d e

I A. Befektetett eszközłik c 0 0

2 T. IMMATERI.ALIS JAVAK c 0 0

J Alapítas-átszervezés aktivált értéke c 0 0

4 Kísérleti feilesztés aktivált értéke c c 0

Vawoni értékiĺ iosok c C 0

6 Szellemi terľrékek 0 0 c

7 Üzleti vasy céeérték 0 0 c

8 IĺnmateriáIis i avaka adott előlegek 0 0 C

9 Immateriális iavak értéküelyesbítése 0 0 c

t0 il. TÁRGYIEszKoZoK 0 0 c

ll Insatlanok és a kaocsolódó vasyoni értéHĺ ioeok 0 0 0

t2 Műszaki berendezések, gépek, jármÍívek 0 0 0

13 Esyéb berendezések. felszerelések' irĺrĺríĺvek 0 0 0

t4 Tenvésállatok 0 0 0

15 Beruhĺázasok. felúi íuások 0 0 0

T6 Beruhĺázásolaa adott előlesek c c 0

T7 Társyi eszközök éľtétrĺlrelyesbítése 0 c 0

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKoZÖK 0 c 0

l9 Taľtós részesedés kaocsolt vállalkozásban 0 c 0

20 Taľtósan adott kölcsön kaocsolt vállalkozásban 0 c 0

21 Esyéb tartós részesedés 0 c 0

22 Tartósan adott kĺilcsĺjn eryéb ľészesedési viszonyban á1ló

vállalkozásban 0 c 0

23 Esyéb tartósan adott kölcsön 0 c 0

24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 ( 0

25 B efektetett o énzii svi eszközök értélĺ*relyesb ítés e 0 0 0

n- Cołlfr,u- - avállalkozrĺs vezetője ftépviselője)
,Itąđ'.vnbł_.ryE,ż.y alih n i. Tl hl l.'--., ą,Wł

Á.ł '\ffiĺ- : -w IÁ .. {,qqłÚ!'.. łT aa i i1,; llą.
- ,ź<r5gg2:tt:qr,,8
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adatok E Ft-ban

Kelt: Budapest, 2014. június 18'

q*



Statisztikai számjel: |4275593-721 1-1 l3-01

Cég1egyzék szźtma: 0 1.09-89669 l

coľvĺn Medical Kft. ''v.a.''

''A'' MÉRLEG Eszkiizłik (aktívák)
adatok E Ft-ban ađatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése 2013.09.24

E|őző
év(ek)

módosĹ
tásaĺ

2014.05.31

a b e d e

26 B. Forsóeszkłizök 440 0 I 890

f7 I. KESZLETEK 0 0 0

28 Anyagok 0 0 0

?9 Befeiezetlen termelés és félkész tenĺlékek 0 0 0

30 Növendék-' hízó- és eeyéb állatok 0 0 0

31 Késztennékek 0 0 0

32 AÍuk 0 0 0

JJ Készletekre adott előlesek c 0 0

34 II. KoVETELÉSEK 28C 0 120

35 Követelések aruszállítasból és szolsáltatasból (vevők) c 0 0

36 Követelések kapcsolt vállalkozassal szemben 0 c 0

5t Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozíssal szemben 0 c 0

38 Váltókövetelések 0 c 0

39 Esyéb követelések 280 c 120

40 III. ÉRTÉKPAPIRoK 0 c 0

41 Részesedés kapcsolt vállalkozasban 0 C 0

42 Esyéb részesedés 0 c 0

43 Saiát részvénvek. saiát iŁletrészek 0 ( 0

44 Foreatasi célú hitelviszonvt megtestesítő értékpapÍrok 0 ( 0

45 Iv. PÉNZESzKozoK 160 ( | 770

46 PénztźE. csekkek l0 ( 10

47 Bankbetétek 150 ( I 760

48 C. Aktív időbeli elhatáľolások 0 ( 0

49 Bevételek aktív időbeli elhatĺírolasa 0 0 0

50 Költsések. ráfordítások aktív időbeli elhatlárolása 0 0 0

5l Halasztott ráfordítrások 0 0 0

52 Eszköziik összesen 440 0 I 890

Kelt: Budapest,2014. június l8. -Y
dłr..*... a vállalkozrás vezetője ftépviselője)^ .q]DÚ -
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Statisaikai szĺámjel: |427 5593 -721 1. l l3-0 l
Cégjegyzék száma: 0 1-09-89669 1

Coľvin Medical Kft. ''v.a.''

''A'' IVIÉRLEG Foľrások (passzívák)

Kelt: Budapest, 2014. június 18.

adatok E Ft-ban ađatok E Ft-ban

Soľ-
szám

A tétel megnevezése 2013.09.24

E|őző
év(ek)

módosí-
tásaĺ

20r4.05.31

a b e d e

53 D. Saiát tőke -30 841 0 241
54 I. TEGYNTT TOKE 5 000 0 5 000

55 ebből: visszavĺásrírolt tulaidoni részesedés névértéken c 0 0

56 III. IEGYZETT,DE I\4EG BE NEM FIZETETT TŐKE G 0 0 0

57 III. TOKETARTALEK 0 0 0

58 IV' EREDMÉNYTARTALÉK -35 331 0 -3s 841

59 V. LEKoToTTTARTALÉK 0 0 0

60 vĺ. ÉnľÉxplÉsl ľenľerÉx c 0 0

61 VII. I\4ERLEG SZERINTI EREDI\4ENY -5 1C 0 3l 082
62 E. Céltartalékok 0 0 0

63 Céltaľtalék a varható kötelezettsésekre 0 0 0

64 Céltartalék a iövőbeni költséeelffe 0 0 0

65 Esyéb céltartalék 0 0 0

66 F. Kiitelezettségek 30 934 0 L 649

67 I. IIATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 0 0 0

68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0

69 Hátľasoľolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben 0 0 0

70 Hátrasorolt kötelezettségek eryéb gazdálkodóval szemben 0 0 0

7I II. HOSSzu LEJARATRA KAPOTT KOLCSONOK 30 060 0 0

72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 30 060 0 0

73 Awźitonathatókötvények 0 0 0

74 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0

75 Beruhrízĺási és fejlesztési hitelek 0 0 0

76 Eryéb hosszu lejáľatu hitelek 0 0 0

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0

78 Tartós kötelezettségek eryéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozassal szemben 0 C 0

79 Eryéb hosszu lejáratu kötelezettségek 0 c c

- t8n-* -
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Statisztikai számjel: |427 5593 -721 1-1 l 3-0 l
Cégjegyzék szĺíma: 01-09.89669l

Corvin Medical Kft. 'lv.a."

adatok adatok Ft-ban

l'A|' ERřl.DMnľwxnvĺurATÁs
arŹlssal E Ft-ban E

Sor-
szám

A tétel megnevezése 2013.09.24

Elozo
év(ek)

módosí.
ŕócąi

2014.05.31

a b e d e

I I Bęlťrldi éľtékesítés nęttó iĺrbevétele C c 0

f 2 Exportértékesítésnettóĺĺrbevétele c c 0

I. tírtékesítés nettó árbevétele (01+02) c c 0

4 J Saiát teľmelésÍĺ készletek állománwáltozása + c 0 0

5 4 Saiát elł5állítású eszközök aktivált éľtéke 0 0 0

6 il. Áktivált saiát teliesítmények éľtéke (+03+04) 0 0 0

m. Esvéb bevételek 0 0 0

I ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0

9 5 Anyaeköltsée I 0 c

l0 6 Ieénybe vett szolsáltatások éľtéke 232 0 244

11 7 EsVéb szolsáltatások éľtéke 272 0 43

tf 8 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0

l3 9 Eladott(közvetített)szolgáltatásokértéke 0 0 0

I4 Iv. Anyagiellegű ľáfordítások(05+06+07+08+09) 505 0 287

15 10 Bérköltsés c 0 0

l6 l1 Személyi ielleeű esyéb kifizetések c 0 0

t7 12 Bériáľulékok c c 0

l8 v. Személyi ielleeű ľáfoľdítások (10+11+12) c c 0

t9 vI. Éľtékcsökkenésileíľás t c 0

20 VII. Ecvéb ľáfordítások t4 ( 0

2l ebből: értékvesztés 0 c 0

22 A. ,Íjzĺĺvĺl 1ÜzlnľĐ TEvÉKEľrYsÉc pnnonĺÉI\.YE (I+tr+m-
Iv.v.vl-vĐ -5 19 0 -287

Kelt: Buđapest, 2014. júniu',,, 
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l l A' l ERTt,DMÉľyľrnĺuľĺ.ľÁs
e adatokEFt-ban adatokEFt-ban

Soľ-
szálm

A tétel megnevezése 2013.09.24

E|őző
év(ek)

módosí.
tásai

2014.05.31

a b e d e

23 13 Kapott (iĺíró) osztalék és részesedés 0 c 0

24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 c 0

25 14 Részesedések értékesítésének árfolvamnveresése 0 c 0

26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 c 0

27 15 Befektetett pénzligyieszközök kamatai, árfolyamnyeľesége 0 c 0

28 ebből: kapcsolt vállalkozastól kapott 0 ( 0

29 16 Egyéb kapott (iríró) kamatok és kamatiellegií bevételek I c 0

30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 c 0

31 I7 Pénziisyi műveletek esyéb bevételei 8 c I

32 VIII. PénzĺiwÍ mĺiveletek bevételeĺ (13+14+15+16+17) 9 c I

JJ 18 Befektetettpénziisyi eszktizök árfolyamvesztesége .0 0 c

34 ebbőL kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 C

35 |9 Fizetendő kamatok és kamatielleeiĺ ráfordítiások 0 ( c

36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 c

5t f0 Részesedéset értékpapíľot bankbetétek értékvesztése 0 0 C

38 2I Pénziisvi műveletek esvéb ráfordításai 0 0 ć

39 DĹ Pénzügyi mĺiveletek ľáfoľdításai (18+19*20+21) 0 0 é

40 B. pÉľzÜcyrľĺ"uWr,ľľEKEREDMÉIYYE rvm.Do 9 0 -5

41 c. szoKÁsos vÁLLALKozÁsI EREDMÉhIY (+A+B) -510 C -292

42 x. Rendkívülibevételek 0 0 33 01C

43 xI. Rendkívülĺráfoľdítások 0 ( C

44 D. REIIDKÍVÜLI EREDn{]íľ{Y íx-xn 0 c 33 010

45 E. ADozÁsELoTTIEREDMÉI{Y(+c+D) -5 10 c 32 718
46 xil. Adĺíflzetési kötelezettsés 0 C | 636
/11 F. ADOZOTTEREDMEhTY(+E.XID -510 c 31 082
48 22 Eredménýartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 c 0

49 23 Jóvríhacvottosztalékrészesedés 0 c 0

50 G. MERLEG SZERINTI EREDMEľ{Y (+F+22-23) -510 c 31 08f

Statisztikai számjel: |427 5593-721 l -l 13-0 1

Cégsegyzék szźlma: 0 1 -09-89669 l

Coľvĺn Medica| Kft. ''v.a.''

Kelt: Budapest, 2014. június l 8. +
(képviselője)
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Statisztikai számjel

Cégsegyzék sz.źtm

A vállalkozás megnevezése: Corvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Korlátolt
Felelősségri Tarsaság,,végelszámolás alatt''

A vállalkozás címe: 1052 Budapes! Régiposta utca 12. II. emelet 8.

KIEGÉSZÍTo lvm,rrÉrrpľ

végelszámo|ási záró beszĺámolóhoz

f0r3. 09. 25 - 2014. 05. 3 1.

Keltezés: Budapest, 20 14. junius 1 8.

a v á||a|kozźls vezetój e (képvi selőj e)



I. Általános kiegészítések

l. A vállalkozás ismeľtetése

A beszámoló készítésekor a vállalkozás adatai a következők:

Név: Coľvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Korlátolt
Felelősségrí Tráľsaság,,végelszámolás alatt''

Adószĺíma: I4275593-2.4L
Székhelye: 1052 Budapest Régiposta utca 12. tr. emelet 8'
Cégjegyzék száľra: 01-09-896691

A Tarsaság tagjai:

A Tĺáŕsaság az a|átbbi tevékenységeket folytatja:

7 211, 08 Biotechnoló giai kutatás, fej lesztés - Főtevékenység
7220, 08 Trársadalomtuđományi, humán kutatás, fejlesztés
7490,08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomĺányos, műszaki tevékenység
5811'08 Könyvkiadás
5814'08 Foýóirat, időszaki kiadvrány kiađása
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
1820'08 Egyéb sokszorosítás
26I|, 08 Elekhonikai alkatrész gyártása
3250'08 orvosi esz,köz gyźlrtása
46 1 8' 08 Egyéb tennék ügynĺlki nagykereskedelme
4690, 08 Vegaes termékköríi Ĺigynöki nagykereskedelem
4646, 08 Gyógyszer, gyógyászati termék narykereskedelme
465 1' 08 Számítógép, periférią szoftver nagykereskedelme
47 7 41 08 Győgyászati termék kiskereskedelme
47 61, 08 Könyv.kiskereskedelem
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan béľbeadása, üzemeltetése
6202, 08 Információ-technológiai szaktanácsadĺás
63 1 1' 08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7490,08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, miĺszaki tevékenység
7 If0, 08 Műszaki vizsgźůat, elemzés
7 430, 08 Fordítás, tolmácsolás
8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Tĺáľsaság végelszamolója önállóan jogosult a cégsegyzésre:

Dr. Berki J. Jĺános
1031 Budapest,Gtagyári Lakótelep A épület fszt. 1.

2013.09.25 2014.05.31

Cég neve
Törzsbetét
(Ft-ban)

Tulajdonosi
részarźny
(Yo-ban')

Töľzsbetét
(Ft-ban)

Tulajdonosi
részarálny
(o/o-bart\

Futureal Holding Vagyonkezelő
és Ineatlanh asnrcsitő Zrt. 4 200 000 84% 4 200 000 84%

InnoClusteĺ Invest Szolgáltató
Kft. 550 000 tr% 550 000 |t%
Budapest Józsefuĺáros
Önkormánvzata 250 000 5% 250 000 5%

Osszesen: s 000 000 100 % 5 000 000 100%



A Táľsaság könywizs gálata kötele zett. A Társaság k<inywizs gálój a:

Szekeres Valéria
Könywizsg á'|ői igazo|v źny száma: 002442
1141 Budapest, ors vezér rit 11.

A könywizsgáló által azáitz|ános kdnywizsgźiatért felszrámított dij: 200.000 Ft + Áfa

A Trĺrsaságnak más vállalkozásban nincs érdekeltsége

A mérlegkészítés napja: 2014. junius 5.

A pénziigyi nyilvĺántartĺĺsokért felelős a Futureal Management Kft. (adószáma: 13016359-2-42),mint a
Tĺáĺsaság szrámviteli szo|gáĺltztőja, az év es beszĺĺmolót összeállította:

Név: Balĺázsik Zsolt
Cím:2040 Budaörs Fényes u.1.
Regisztľációs sziím: 1 65591

Az igyvezető tevékenységéért jĺárandóságot nem vesz fel. A Társaság az úg1ĺvezetőnek sem kölcsönt,
sem előleget nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

A Taľsaságnak nincsenek a köľnyezet védelmét közvetlenül szolgálő tárgyi eszközei, veszélyes
hulladékot, környezetre karos anyagot nem bocsát ki és nem birtokol.

A társaságnak atźrgyévben nem volt alkalmazottja.

2. A számviteli politika

1. Az'e|szátmolás alapja

A taľsaság éves besz{molót készít, ennek megfelelően a kettós könywitel szabályai szeľint vezeti
könyveit.

A Társaság ,,A'' típusú mérleget készit az ún. mérlegszeríĺ elrendezéssel.
A Tĺáľsaság összköltség eljárással az ,,A,, típusú szerinti eredmény-kimutatást készít.

Az éves beszámoló adatai _ a megjegyzett kivételektől eltekinwe _ e Ft-ban értendők.

A beszrámolőbarlközzétett összehasonlÍtható adatok a20t2. szeptember f5. és 2013. szeptember 24.
közötti időszakra vonatkoznak.

2. A számviteli politika főbb elemei

A Tarsaság a számviteli törvény és a hatályos jogszabályok előíľásai szerint végzi tevékenységét.

A Trársaság a számviteli töruénnyel összhangban kialakította apénzkeze\ési, leltĺáľozási, eszki5zés forrás
értékelési szab á|y zatát

A Társaság ľögzítette sziíĺnviteli politikájában, hogy a vźt||a|kozźls folytatĺásának elvéből kiindulva
biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folýonosság, kö'vetkezetesség,
óvatosság, bruttó elszĺímolás, egyedi értékelés, az idóbeli elhatárolás, a taľtalom elsődlegessége a
formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesiilését.

Jelentős összegű hibának számit, ha a hiba feltárásanak évében az e||enőtzések sorián - ugyanazon évet
éľintően - megállapított hibłák, hibahatások eredméný, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes



(előjeltol fiiggetlen) összege meghaladja az el|enőrzött üzleti év mérlegfőosszegének f szäza|ékźt,
illetve ha a méľIegfőösszeg 2 szźna|ékameghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 ńilnó forintot.

Megbízható és valós képet lényegesen befolýsoló hibának minősül, ha a jelentős összegú hibáł< és
hibahatások összevont értéke a saját tőkét lényegesen megvá|tonatja.Minden esetben ilyen ňibĺnat kell
tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásanak évét megelőz(5 uz|eti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20 szźna|ék,kal változik. A valutában, ill. devizában felmerült eszkoztik és
források év végén, nagyságrendtől fiiggetlenül átértékelésre kerülnek.

3. Etékelési politika

A Társaság a folytonosság elvén alapuló értékelési gyakorlatot folytat. Az éľtékelés soľán Íigyelembe
kell vęnni minden olyan éľtékvesztést, amely a mérlegkészítés időpontjáig ismeľľté vált, és az adott évre
vonatkozik.

A kĺilföldi pélueszközben felmertilő iigyletek az ú,gy|et napjan érvényes MNB ráľfolyamán keriilnek
elszámolásľa. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmeriilésének iđőpontjában érvényes árfolyam
kiilcinbozetéből adódó áľfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban kerülkimutatásia.

A taľgyi eszköz<jk beszerzési, valamint a beszerzéssel kapcsolatban felmertilt költségei arra azidőszakra
osztódnak fel, amikor azt a Társaság előreláthatóan használni fogja. Az énékcsölĺkenés elszámolásanak
módszere lineáľis, az aktiválás napjától, időarĺányosan kerül elszámolásra

3.1 Immateriális javak és tarryi eszktjzök

A Társaság a Szw. előíľásainak megfelelően, az immateľiális javak és vagyoni étékű jogok hasaná|ati
idejét és a leírásra vonatkozó törvényi szabéiyozźst figyelembe véve alakította ki a leírási módszen és a
leÍrási iđőt.
Az immateriális javak a váľható élettartam alapjan keriilnek elszamolasľa.

Értékcsokkenési kulcsok:

Vagyoni éľtéktĺjogok: Í0,0yo
Szellemi termékek: 33,0%0
Üzleti vagy cégérték: 2o,0%o

Epiiletek(Tĺársaságiadótciľvényszerint) 2,0yo
Béľelt Idegen ingatlan 6,0yo
Saját ingatlan bĺárbeadása 5,0%o

Miíszaki berendezések, gépek |4,5yo
Egyéb berendezések, felszerelések 14,5yo
Számítástechnikai eszközök 33,00Á

Az egyedileg 100 e Ft beszerzési éľték a|attitźLrgyi eszkö,zcjket a Tarsaság a rendeltetésszenĺ haszrálatba
vételekoľ egy összegben terv szeľinti éľtékcsökkenésként elszámolja. A2o0 e Ft beszerzési érték alatti
tétrgyi eszközök beszerzési értéke a használatbavétel évében és az azt követő adóévben egyenlő
részletekben keľül levonásra.

3.2 Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett eszközöket a nyilvantartĺásba vételkoľ beszerzési költségen éľtékeljük, amely a beszerzési
źtrat és/vagy az e|őźů|itási költséget foglalja magábaĺr. A befektetett, (vagy forgóeszkcizök között
nyilvántaľtásba vett) kamatozó értékpapíľok beszeľzési ĺára és mérlegétéke a vételárban levő,
időaľányos kamat összegét nem tarta|mez.z'a.



3.3 Készletek

A készletek éltékelésekor a könyv szerinti érték megegyezik a bekeľülési éľtékkel csökkentve az
elszĺámolt értékvesztéssel.

3.4 Követelések

A követeléseket a mérlesben szerződés szerinti
érték).

teljesítéskori forintétéken kell aktiválni (bekerülési

3.5 Éľlékpapírok

A rövidlejáratu éľtékpapíľok nyilvantaľtrásba vétele bekerülési értéken történik, azonbarl a
nyi|vźntartásba vett kamatozó éľtékpapírok beszerzési ára és méľlegénéke a vételárban levő, időaľányos
kamat ös sze gét nem tarta|maz.z.a.

3.6 Saját tőke

A saját tőkét könyv szeľinti éľtéken kell kimutabri. A mérlegben - a saját tőke elemei között - kĺilön
tételben negatív elójellel kell szerepelteĺri ajegyzett, de még be nem fizetett tőke éľtékét.

3 .7 Cé|tarta|ékok és kötelezettségek

A céltaľtaléko! a kötelezettségeket a bekerülés napjfua, illewé a szerzodés szerinti teljesítés napjára
vonatkozó devizaĺĺrfolyamoĺ áúszźtmított forintértéken kell a könywiteli nyilvántartlásba felvenni és
könyv szerinti értéken kell kimutatlri. A céltartalékokat és kötelezettségeket üzleti év végén aziz|eti év
méľlegfordulónapjára Maryar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos vonatkozó deviza,árfolyamon
ź.ŕszámitott forintértéken kell a mérlegben kimutatni.

A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolý összegben, a devizÁban kapott előleget a
Magyar Nemzeti Bank áltat közzétett, hivatalos devizaĺáľfolyamon forintra tiszátmitott összegben kell a
méľlegben kimutatni a szerzodés szerinti telesítést követő elszámolásig, az e\ő|eg visszautalásáig,
illetve más módon történő elszámolásáig.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a tenylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett
összegben, a devizźtbarl felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított devizą illetve a törlesztésekkel
csökkentett deviza a Magyat Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaĺĺrfolyam szeľint forintra
átszźtmított összegében kell a mérlegben kimutatni.

Az áruszźi|itasból, a szolgáltatas teljesítésébő| szźtrmaző, általrános forgalmi adót is tarta|maző
a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismeľt, szźm|ázott összegben,
b) devizétbarl teljesítendő kötelezettségetaz elismert, szátm|źnott devizaösszegnek a Magyaľ Nemzeti

Bank által közzétett, hivatalos devizaĺárfolyamon forintľa átszámított ö'sszegében kell a mérlegben
kimutatni.

3.8 Áľbevétel

Az értékesítés nettó aľbevétele a teljesítés időpontjában keriil elszrámolásra, és nem tafia|mazza az
általĺános foľgalmi adót.

3.9 Társasági adó

A tĺársasági aďő a targyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerĹil az eredmény kimutatásban
elszámolásra.



3.10 Egyéb

Mérlegfoľduló nap után nem töľtént olyan esemény, mely jelentősen befolyásoln źt az eređtmény és a
j övedelmi he|y zet alakulását.

Azuz|eti év során a Tráľsaság nem folytatott kapcsolt felekkel lényeges és nem szokásos ügyleteket.

A Társaság nem kötött nem szokviĺnyos pénziigyi tranzakciókat (hataridős, opciós ügyletet swap
ügyletek).



II. A méľlegben szereplő eszköziik ezeľ foľintban

1.Immateriális javak

i. ) A Tĺársaság immateriális javakkal sem a targyévben, sem atźtrgyévet megelőző évben nem rendelkezett.

. i 2. Tárryi eszközök
:, 

A Tĺíľsaság tíľgyi eszközökkel sem a tárgyévben, sem atźrgyévetmegelőző évben nem rendelkezett.

3. Befektetett pénziig.vi eszközök

A Táľsaság befektetett pénangyi eszközölĺkel sem a tĺírgyévben, sem a táĺgyévet mege|őző évben nem

, .endelkezett.

l 5. Követelések

Követelések
adatok eFt-ban

2013.09.24 2074.05.31

AFA követeles 28( tzc
Egłéb követelések 28(. tzt
Osszesen 28( tzc

6. Értékpapírok

A Táľsaság értékpapíľokkal sem a tĺíľryévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem rendelkezett.

7'Pénzeszközök

Pénzeszkłizłik
adatok eFt-baĺl

2013.09.24 201.4.05.31

Pénztđr l0 l0
HUF pénzforgďmi számla eryenlege 0 | 760

EUR pénzforgalmi számla eryenlege 150 0

Bankbetétek 150 1 764

Összeseĺl 160 | 77A

8' Aktív időbeli elhatrárolások

A Trársaság aktív időbeli elhatárolásokkal sem a trírgyévben, sem a trĺrgyévet megelőző évben nęm
renđelkezett.



S aiát tőke
adatok eFt-baĺr

Nyitó érték Növekedések Csökkenések zarő éÍték

Jeryzett tőke 5 000 c 0 5 00(

Jegzctt, dc bc ncm fizetett tőke 0 c 0

Tőketartďék 0 C 0

Eredménytarta]ék -35 331 -51c 0 -35 841

Lekö'tött taľtalék 0 c

Ertékelési taftalék 0 (

M érleg szerinti eredmény -5 10 3l 082 -5 10 31 082

Összesen -30 841 30 s72 -510 241

Itr. A méľlegben szereplő foľľások értékelése ezeľ foľintban

9. Sajáttőke

Az e|őző évi Mérleg szerinti eredmény túvezetésre került az Eredménýartalékba.

10. Céltartalékok

A Társaság sem a tĺárgyévben, sem atźrgyévetmege|őzó évben nem képzett céltartalékot.

11. Kötelezettségek

Irosszú leiántri kötelezettségek
adatok eFt-ban

2013.09.24 2014.05.3I

Futureď ZétaKft.-től kap ott kölcsön 30 060 (

Hosszlź lejáratra kapott köIcs önök 30 060

Összesen 30 0ó0

A Futuľeal Zéta' Kft-tő| hosszú |ejźtratra kapott kölcsön kamatmentes, visszafizetése egy összegben,
lejríratkor esedékes.

Rövĺd leiáratú ktitelezettsé gek
adatok eFt-ban

2013.09.24 2014.05.31

Rövid lejĺárďú kö'telezettség a Futureal Management Kft-vel szemben 770 l3

Rtivid lejĺárďú kötelezettség Szekeľes Vďériávat szemben 104 c

Kötelezettségek áruszóllítósbóI és szóIgtźItatásbóI (száIlítók) 874 I

Társasági adófzetési kötelezettség 0 r 636

Egłéb röv id lejórahi kótelezet* égek 0 | 636

Osszesen 874 | 649

A Futureal Management Kft-vel szembeni szźů|ítői kötelezettség a mérleg foľdulónapja utĺn, de még a
méľlegkészítés dátuma előtt kifizetésre keriilt 2014. junius 4-én.



12. P assziv időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatáľolások
adatok eFt-ban

2013.09.24 2014.05.37

Ban}i&öltség 129

Könyvelési költség 18

Könywizsgílati dii f00
Költségek, ráfordítás ok passzív Ídőbeli elhaarolasa 34'7

Összesen 34'.1

tJ



Iv. Az eľedmény kimutatás ľészletezése ezer Íbľintban

1 . Anyagiellee{ĺ ráfordítások

2. Eg.véb ráfordítĺások

3. Pénziiq.vi műveletek bevételei

4. Pénziig.vi műveletek ráfordításai

5. Rendkívüli bevételek

ÁnyaqiellegĺÍ ľáfoľdítások
adatok eFt-ban

20t3.09.24 2014.05.31

Ny omtatvány, irodaszer kiilts ége I c

Anyagköltség c

Könyvelesi kö'ltség 24 t(
Könywżsgĺlati dii 200 20c

Cégalap ítĺáshoz, módosítashoz kap csolódó s zolg 0 2l
Tagsági dÍiak 5

Eryéb ipnybevďt szolgíltatrĺs költségei J

Igérrybevett sz olgóltatas ok értéke 232 244

Illeték 15 c

Bankköltség 257 43

Eg,,éb s z olgáltatás ok értéke 272 43

osszeseĺl 505 281

Egyéb ráfordítások
adatok eFt-ban

20t3.09.24 2014.05.31

Előző éveket érintő eryéb ráfordítás t4 c

tsszesen t4 c

Pénzĺĺ gyi mĺiveletek bevetelei
adatok eFt-ban

2013.09.24 2014.0s.31

Bankkamat 8 I

Egłéb kapott (jóró) kamatok és kamafiellegű bevételek 8 I

Nem realizált áľfoly amny ereség I 0

Pénziigłi műv eletek egléb b eý ételei I 0

Osszesen 9 I

Pénzü gyi művel etek ľáfoľdításai
adďok eFt-ban

20L3.09.24 2014.05.3r

tęa|iz{|1 árfoly amvesztes ég 0

Pénziłgłi műv eletek egléb ráfordítasai 0

Összesen 0

Rendkívĺili bevéteIek
adatok eFt-ban

2013.09.24 2014.05.31

Elengedett kölcsön - CordiaZrt-től korábban kapott kölcsönök ( 33 010

tsszesen c 33 01(
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6. Méľleg szerinti eredmény

7. Társasági adó

Mérleg szeľintĺ eredmény
adatok e Ft-ban

2013.09.24 2014.05.31

Osszesen -510 31 08t

Társasáei adó
adatok eFt-ban

20t3.09.24 20t4.05.31

Adózás előtti eredmény -5 10 32718

Korábban elhďárolt veszteség adóévi levonĺisa (Továbbvitt összeg |3 207 eFt) 0 t6 359

Kapcsolt vlíllalkozrások között ďkalmazott ellenerték 2 101 I 133

núEasdgi adóal apot aôkkentő tétel ek 2 t01 t7 492
I(ötelezettség kamatĺínak meglratározott r&ze (IC kamattď ttirterrő
visszanövelés alultőkesítes miatt) 2 LOl I 133

nifiasógi adlíalapot nôvelő tételek 2 701 1 133

Táľsasági adóalap -5 lC t6 359

Társasági adóÍizetési kötelezettség 0 | 63(,

Evárt iłivedelem alapia
adďok eFt-ban

2013.09.24 2014.05.3L

Eľtékesítés nettó árbevétele 0 c

Eryéb bevétel 0 c

Pénzügli bevétel c I

Rendkívĺili bevétel 0 33 olc
ELÁBE 0 c

Közvetített szolgáltďások 0 c

Elrárt jövedelem aIapja 0 660

Tánaság minimumadó ĺizetésĺ kłitelezettség 0 0

IT



V. Egyéb kiegészítő infoľmációk

1. Adóvizsgálat

A Tĺársaságná| az adőhatóság teljes köriĺ adóvizsgálatot nem folytatott |e. Az adóhatóság a vonatkozó
adóévet követő 6 éven beliil brármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót
vagy bírságot, állapíthat meg. A Tłársaság vezetőségének nincs tudomása olyan köľülményről, ňelyből
a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

2. Kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított tranzakciók

A Társaságnak nem piaci źrazású kapcsolt tranzakciója csak kapott hosszri lejráľatu kĺjlcsönök
formájában valósult meg, mely kapcsolt tranzakciók miatt a Trársaság társasági uäóulup korrekciót
hajtott végre a piaci ráľ hatásának ađóalapban történő elérése érdékében. Á nĺrľ kölcsönökre
BUBoR+z,8%o kanattal számolt a Társaság adóalap korrekciós tételt, melyet az adő|evezetés megfelelő
soraiba be is állított, ott a számszenĺ hatások megtekinthetőek'
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vI. A pénzügyĺ' jövedelmi és vagyoni helyzetet bemutató mutatószámok

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés Szómíĺas 2013.09.24 2014.05.31
Arbevétel aľányos szokásos
vĺĺllďkozási eredménv

szokásos váĺlalkozasi eredmény / nettó arbevétel 0,00% 0,0001

Ańevétel arányos iizleti eredmény ĺizleti eredmény /nettó aľbevétel 0,0001 o,oool

Saját tőke aranyos szokĺísos
vrĺllalkozási eredmeny

szokásos vríllalkozasi eređménv / saiát tőke 1,650/< -121,1601

Saját tőke aranyos merleg szerinti
eredmeny

mérleg szeľinti eredmeny / sajĺít tőke 1,650/< 12897,1001

Eszközaľlány os jövedelem tizleti erďmény / (befektetett eszközök +

keszletek)
0,000/< o,00ol

Vagyoni helyzet alaku|ása

Megnevezés Számítás 2013.09.24 2014.05.3r

Saját tőke saját tőke / merleg fôösszeg -7009,320/ t2,750Á

Befektetett eszközök fedezettsége befektetďt eszközök / saját tőke 0,00% o,o0oÁ

saját tőke növekedesének aránya saját tőke e|őző év / sajźú. tőke targ ał 98,35o/< .12797,10oń

Sajĺát tőke - jegĺ zett tőke anány a saját tőke /jery zďt tőke -6|6,82o/ĺ 4,gzol

Idegen forrás arrínya kötelezettségek / saját tőke -100,30o/t 684,2301

Likviditást vizsgáló mutató számok

Megnevezés Számítas 2013.09.24 2074.05.31

Gyorsmutató pénzeszközök / rövid lejráratú kcit. 18,3to/t r07,3401

Táp|atiĺáta
(követeles + pálzeszközök + értékpapírok) /
rövid lejáratú köt. 50,3401 ll4,610/.

Általános likvíditĺísi ráta
(gorgoeszközök + aktív időbeli elhat.) / (rilvid lej.
köt. + passzív időbeli elhď.) 36,040/. |I4,610Á
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VII. Cash Flow kimutatás.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám A tétel megnerrczése Előzőév Táľgyév

a b d d

I t Szokásos terekenységbő| származő pÉnzeszkőz-
v:áltozás MĺÍködési cash flow,1-13. soľok) -333 3| 67Í

2 I Adózás előtti eredménv + -51( 327Iź
J 2 Elszámoh amortizíció +

4 a Elszĺmolt értékvesŹés és visszaínís +
4 Céltartalék képzes és feIhas zrálás kiilÖnbözete +

6 5 Befektetett es ż<özik értékes ft és ének eredménve ĺ
I 6 Szíllító i köteleżetts ée v áItozÁs a + 493 -861
8 7 Egyéb rövid leiáratú kötelezettsés váhozása * | 63ł
9 I Passzív időbeli elhatárolások változĺsa t -18( -3t,
10 9 Vevőktivetelés váltoás a't

il l0 Forgóesź<öák (vevőkövetelés és pénzeszköz néIkiil)
változása + -13't 16(

12 11 Aktív időbeli elhatfuolás ok v ákozźsa + I
13 12 Fizetett. fizetendő adó (nveresés után) - -163(
14 13 Fizetett. fizetenđő osźalék reszesedés
15 14 Nem realiza lt áďoýam vesŹes ég hatás a

t6 It Befektetési tevékenységből szátmaző ýnzeszköz-
váittzás @efektetési cash floW 14.16. soľok) 0 (

t7 15 Befęktetett es żĺözik b es zsrzés e -
t8 t6 Befektetett esż<öziik eladás a +

T9 L7 Kapott osztalék résresedés +

20 m Pénzügyi műlrcIetekbő| származő snzeszköz-vtĺltozĺĺs
(Finanszírozási cash flow, |'7 -27. sorok) 0 -30 06(

21 18 Rés alénylabocs átás, tőkebevonás bevétele +

22 t9
Kötvény, hitelvis zonyt megtestes ítő értékp apÍr
lobocs átás ának bevétele -t c

20 Hitel és kölcsön felvétele + c 295(

.Á 2T
Hosszi |ejáratľa nyújtott kölcsönök és elheýerett
b anlĺbetétek törles ztés e, megs ziintetés e, b eváltás a ł C

25 22 Vé gleses en kapott p énzns*ö z + c

26 23 Rés alénybevonás, tőkekivonás (tőkeles zalIítás ) - c

27 24
Kötvény és hitelvis anyt megtes tes ítő értélę ap íľ
visszafizetése - 0

28 25 Flitel és kölcsön törlesŻése. visszafizetése - 0

29 26
Hossan lejáratra nyujtott kölcsönök és elhelyerett
bankbetétek - 0 -33 0l(

30 27 Vé g le ges en átadott p énzęs ń<ö z. 0

3l 28
Alapítókkal srembenĹ illeťve egyéb hossan lejáratu
kötelezetts ések váItoás a + 0

32 Iv. Pónzeszkiizök váitozása (+I+II+I[ s orok) * -333 I 610
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Alulírott Dľ. Berki János JózseĹ mint a Corvin Medical Alkalmazott orryostudományi
Fejlesztő Korlátolt Felelősségĺĺ Társaság ,,végelszámolás a|att,, (székhelye: 1052
Budapest, Régiposta u. |2.II. em. 8. ajtó; cég1egyzékszźtma:01-09-896691, továbbiakban: a
,,Táľsaság'')vége|számo|ĺójaaCtv. 1l1 $ (l)bekezdésd)a|pon$ahivatkozással, aTársaság
végelszámolói idő szakaról

kĺjelentem,

hogy a végelszámolás időszaka aIatt nem toľtént bevételt eredményező valamint ađóköteles
tevékenység, továbbá az a|ábibi bejelentett k<jvetelés megfizetésre kerĹilt a következők szerint.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal tarsasági adő tartozás jogcímen jelentett be követelést, mely
20|4.jú1ius 2. napjźn megfizetésre került a Tlársaság által.

A Társaságnak a Nemzeti Adó és Vámhivata\|al szemben ÁFA visszaigénylési követelése állt
fenn, amelynek visszaigénylése megtörtént, visszafizetése folyamatban van.

A Társaság adóbevďlási és beÍizetési kĺjtelezettségeinek eleget tett.

A Taľsaság źllőeszkijzzel és befektetett pénziigyi eszkoz<ikkel nem rendelkezik' A Taľsaság
meglévő pénzügyi eszkozei kiadható a Fufureal Management Kft. részére.

Buđapest, 2014. augusztus 11.

b '.A
;;. i];;kiyá'';;il;;;;

végelszámo1ó

Ellenjegyzem:
Rudapest, 2014. augtsztus 11.
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Á
s

(B)

Adózó neve

SzékheIv/
fióktelep

Corvin Medĺcal Kft. "v.a..

város/
kózsćg

Régiposta
közteÍ{t.
|et neve 1116ą 12. hsz. tt. em' 8. altó

Ügyintéző neve Szabó Tibor te|efonsuáma 3010160

ttFI-iE m EIE- ItT ol_tT4-l ffi m
Fe|számo|ás a|att álló vagy azt mggszűnésse| vagy egyezségge|
záĺó rraqv kénvszertdł|ési e|iárás a|att á|ł5 vaov azt bBfelezó adózó
beva||áš-Hősźaka az innovációs járu|éktötelěźenség eśetén

Kétj{ik. je|ó|je. ha 2014. évközben vagy 2015. ]anuáI e|sejétő|
- a kisadózó váJĺa|kozások téte|es adóiát.
- vagy a kisvála|aü adóL
. i/agy 2o15.01.o1..tő| a2 eva a|anýságot váasftottá. LJ

KéÍi0k' Jelölje. ha a kĺsvá|ĺďari adóa|any adózóként
2o14.ben évktizben ýagy 2015.o1.01-től
a kisadózó vá|a|kozások tél€les adóĺát Vagy l Jbevéte|l nyi|yántaÍtást tłl9zet6 eva.t vaasďo-tta

Beva|lás tÍpusa M Beva|ĺás ÍĄt{a Ę|

2l0l1l4ll0ls ll3l1
év hó nBF ľ.łyi|atkozat a'-övede|em.(nyereség.) mlnlmum

alkálmazásáró|

.-- | eiac| áĺĺa vonatkozó közłĺs nýlrľántaĺrás vezetésének je|ölése ! Bevallás e|títársasági idószakot ĺs taÍta|maz
(D)ĺ

trl#EľJĹ".ťäl'älÍ'ĘYil"Ťfff.%ĺlĹŤ$.ľ'ľJ"trä311Ł'.gťl#ŕ""oą ! KedvezményezeBáta|aku|ás

KényszeÍtöÍ|ésl eliáfás alatt á|ló vaov azt b€fu|ezô adózó ietölése
(k|zäró|ag |nnováč.ós láÍulékkl'te|ez-éttség esetén jelti|endi') U KedveŽmén},ezett észközátíuhá7ás

Végelszá'nolás vége|számo|ó á'lta|
meghatáÍozon befe|ezésének id6pontja
(a végelszámo|ást |ézáíó beszámoĺó
mér|egforduló nap|a) EI

!
!
!

a beva||ásban ktŁtilt adatok a valóságnak megfe|e|nek.

P.H.

helység
JeIen adóbeva||ást e||en|egyaó ďáÍrása
Adótanácsaco' adószakéĺtő vagy
ok|eve|es adósuakértő neve

AdóazonosÍtó g'áma

lgazohány száma

adózó vagy tőÍvényes képvĺselő. meghaElmafoĺt a!áÍÍása

A|lam| adóhďrísághoz beje|enteü, a b€va||ás rű
ďáfrásáľa jogosuft á||andŕi meghFÍa|mazás Jelölése |Xl

Eseť meghata|mazás csato|ásának jelö|és€

Áĺaľni aaoľlaĺseghoz beleĺentett pénzagy|
képviset6 ietôlése-

!
!

Kit{iltô vezló:2.60.0 Nyomtahnány vełzió:3.0 Nyomtatva: zOí4 -A6.27 1 g,1t.48



NYILATKOZATOK
Adózó neve

Gorvin Medical Kft. "v.a-"

ot. Azegyszeres könywitelt ve zető íĺjon.l...t. a kettős könywÍte|t vezető Íĺjon .2...t a kódkockábal a

07.

B) I 08.

09.

Kérjiik' je|ö|je .X...sze| ha

02. NAPTÁRI ÉvriL ELTÉRŐ ÜzLETl ÉVeT vĺí.lasztó ądózóként nyÚitja be a beva||ást

o3. kÔzhasznú iooá|iíssa| rendelkező nonprofü gazdasági társaságként vagy szociáis
szövetkezetkěnt nyújtja be a beva|liist

04. MRP szervezetként nyújtja be a beva|lást

05. nonproÍit szervezetként ny1jtja be a beva||ást

o. 
;m,*Ĺľľot$ľ,ás'közhasznÚ 

szervezet, országos érdekképviseleti szervezetként

egyéni cégként nyújtja be a beva|lást

beva||ási időszakában részben vagy egészében szabáýozoB ingat|anbefeKetési
ořdieiittárš_a-s-áďŔěnŕśzaoávôzottíńqa-ttanbefeKetési táĺsaságkěnt' vagy szabá|yozott
ingätlanbefektětési e|őválĺa|kozáskéňt míikodött.

ltt kériĺjk ie|ölni
1.:gýe|' há á éĺővál|a|kozás szit-té minősítés nélkü| szrÍnt meg,
rllewe
ä-łéř na az elővá||a|kozás proiekttársasáqa azelőtt keÍü|t kĺ a SzĹ tV. hatílya aJó|'
hogy.az e|ővá||alkozást az äl|aĺni adóhatóśág szit-ként ný|Vántartásba vette.

Közhasznú nonproÍit gazdasági tiírsaság a visszamenőĺeges adóköteĺezettsége mlan
nyÚjtja be a bevä||ást-

n
!
!!
n
tr
n

!

il
!Ĺ].. pa a|apÍtvány. köza|apívlány. az egyesülęt. a kd-ztęstÜ|et az adóévbeq(árgýdőszakban

elsőd|ěgeseň gazdasági.váĺ|a|kozáEĺ tevékenysegl] szervezetneK m|nosul

!
!c)

KérjÜk' je|ölje'.x.,-sze|. ha
15. KÜlÍöĺdi szernélv i|lefue az üztetvezetés heĺye a|apján kü|Íóldi il|et6ségű adóz6 és a Tao. tv. 2. s (4)

bek. a) pontja a.lapján kii|Ít'ldi válla|kozóként nyÚjtja be a beva|lását.

16. Üz|etvezetésének hetye belÍcilclről kü|fö|dre vá|tozik. betÍó|di adóa|anyĺsága megsz0nik.

17. BetÍö|di üzletvezetési he|lye| rendelkező küľföldĺ szemé|y

Tao. adóköte|ezettségét könywite|l zfulata/,apján megä|apÍtó adózó nyl|atkozďa
ĺÉieÝÉrcľ',ll csak ažaz.äđóż0 tottse ri' aki äóókotelězettbégét a megje|tiÍt beva|lási ĺdőszakban' .

Rön},Wite|i záńat alad!án 6t|apította meg.)

o) l zo. A megjetött bevatlási id6szakban táľsasági adókötelezettség kÜ|önbözetem nem keletkezett !
21. l_rmmm-r'rďrnmtn

év hó naptó| év hó napig

Kéľiük. ielö|ie. ha a hatálvos szabá|yok szerint mikro..kis., kózépvál|a|kozás
pioýeleml A ie|ö|ést a - törvénví meiŕe|elés esetén . ald<oÍ.s-meg |(el| tenn|.
hat|en bevä|ásban nem érvényesĺt vagy érvényesíthet kedvezményt!

Mikľo-. kis-' középväla|kozás
25. az ad6év e|ső napján

26. az ad6év uto|só napján
E]
E

telephellyé vá|ásának idôpontja
Ę | so. Te|ephel|yé váás idöpontja

2lO
év hó

ľla á borÍtólao cĺ ilĺot<ĺ<iiĺlan a kisadózó vál|a|kozások téte|es adóját vaqy a kiwá]alati adót vagy az egyszeľĺlsített
vá|la|kozási ádóťvátasáotta, kéÍjĹik. jelölje a megÍele|ő gazdá|kodási fonńát!

G) | 35. Gazdákodási forma
A gazdďkodási formakód 2oĹ4.o3.7*ei módosÍtásár mege|őzően a szabaĺ|ďmi 0gWiVô. iĺoda
a |étesÍ6 okirat szeńnü gazdiáĺkodási Íormakódot jelii|je.

'ffiffiffi]ĺl

K|tiiltó verzió:2.60.0 Nyomtatvány verz|ó:3.0 Nyoĺntatn: 201 4.06.27 13.17 A9



oĺ.or A társasági adó összegének bevallása
(Fe|számo|ás vagy kéľryszeĺtłir|ési e|jáÍas alatt á||óvagy aazáĺó adózó ne tö|tse kil)

Az adatok ezer
Íorintban

c)

A Tao' tv. szerinti adózás előüi eľedmény (MRP.nél üífgyéü eredmény)

Adóz.ís e|őtti eredméný csölc(entđ iogcĺmek összesen

Aa adózás előtti eredményt növe|ő jogcímek összesen

Adóalap
(ro1. vagy +02.)43.+(M.-(rO5.) sorokl

Az egyhafĺ iogi szeméý és az orságos érdekképviseletĺ szeNezet,
va|amint a közhasznú szert/€zet vég|eges adoa|apla

Táĺsaság| adó (a Tao. tv. 19. 5.a sfeÍirĺt)

Adómentesség ľrao. tv. 20. 9 (1)

V|sszďanot adó ftu|fö|dön szezettióvedeĺem után kti|fďdôn Íizetett
(fizetendą és ráÍordÍtásként e|számólt acĺó számított összege)

A2074. évi (i||etve üz|eti év{) társasági adókötelezettség
(08.-09.-10.-11. sorok)

^ 
2oL2. év| üsszamen6leges adóköte|ezettség

A 2013. évi visszamenő|eges adóklte|ezettsĄ

A Tao. tv. 2zA' s (5) bekezdése szeĺinti kama
visszafizetendő kis-4s középvá||a|kozások adó
a c) rovatban. az éhhez kapcso|ódó késede|mi

A Tao. tv. 7. g (15) bekezdése atapján a lekötöü íei.
lesaési tarÍalék běruhaziásra Íe| nem hasznát (fe|o|.
don) összeqének társasás| adóköÍelezettsége a c)
ĺovátban, az ehhez kapcs-o|ódó késedelmi pólĺék

összege a b) ĺovatban

A fe|ľEgnäás ldđpm{a

A sávos adóku|cs alka|mazásaesetén. a Tao. tv'
29/L. s szeÍinü visszďżetési k&e|ezettség a c)
ĺovďban, az ehhez kapcso|ódó kés€delmi pót|ék
a b) Íovatban. a Íe|hasznáJiís időpoĺiia az a) Íovatban

A Tao. tv. 7. 5 (16) bekezdese atapián a |ekĹltöü taÍtalék
ioodíibanéteke łoobsÍtó lmmatefiál'iś iószáq szezésére
ieľném haszná]t G€lo|doü) összegéniek táĺšasági adó .
kötelezettsége a c) rovatban. az ehhez kapcsolÓdó |

késedelmi pótlékösszegeab) Iovaóan L

A Íe|hasznđás ld6ponl|a

K|töltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verz|ő;3.o Nyomtatva : 2aí4.06.27 7 3.17 .49



fu-aĺ.o2
adószáma

AZEEtr_E-EE

Kiegészítő adatok
(Felszámolás vagy kényszeÍtö'|ési eljáÍás atatt ab vagy azÍzáÍó adózó ne tö|tse ki!)

Adózó neve

corvin Medical KfĹ ..v.a..

5:H1.-[""TJľJ'.ŕ'litYeńeLőadózókrészére a)
Az adatok ezéÍ Íoíintban

b)

2.3. hmatenä|ĺs iavak 23

24. TáÍgyi eszk{'zök 24.

?5. Bef€ktotett r}6nzÚgyi eszkÔzók ?5

26. Készletek 26

27. Követe|ések köÍľ}ru szeÍinti értéke 27 t2(
zfl. Értékpapírok (forgóeszközök íésze) 2A

29- Pénzesfközök 29 Ĺ7u
30. A 29. soíból a pénaáľ 30 1Í

31. Jeg}zett tőke összege 31. s oQ(

32. EredménytaÍtaĺék + 32. -35 84!

33. MéÍteg.sferinti eredmény t 33. 31 OBi

34. Hosszú lejáratÚ ktite|ezettségek 3Ą J
35. A 34. soÍból: - tu|ajdonos(ok) á|tal n}^Jjtott hosszú leiáratú köĺcsónök 35 J
36. Rövid |ejáratú kÖte|ezettségek 36 t4
37. A 36. soÍból: - kiitelezettségek iíruęáilításból és szo|gátatásbó| (szá|ĺítók) 37

38. . tu|ajdonosokkal szembeni köte|ezetlségek 38

39. . egyéb kapoü hitelek. kĺilcsönök łisszege 39

40. MérIegfőtisszeg 40 1 89í

41. Egyéb tájékoztató adac fog|alkoaatottak ádagos ál|ománý Iétszáma 4L. c ĺ

L-,-'

,-t'

lflffiffiffiffiffilll

c) Az eredményŔimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeÍes és kettős könywitelt
vezetó adózők részére
1'ňlFäeruäěi n-e táltse kil) a)

A2 adatok ezeÍ foŕlntban

b) c)

42.
Értékesítés nettó áÍbevéte|e łisszesen (Nonpror|t szeřvezetekné|
be|ső fehéľ mezőbe tisszes bevétel. c) osfopba
vá||alkozási tevékenység bevétele) l

42

43. Egyéb bevéte|ek *| 43

44. Alđhrált saját te|jesĺtmények éÍtéke t 44.

45. An)łagle||egú ÍáÍoÍdÍlások ijsszesen 45. zai
46. Szeméýi je|legű ráfordÍtások ósszesen 46.

47, Értékcsökkenési leÍÍás 47.

48. Egyéb IáÍoÍdítások 48.

49. ÜzeÍn|.(tlz|et)tęvékenység eJďméí|ye(42.+43.rM.45'.4s,.Ą7..4B'sor ż
c) oszlop adataĐ

49. -287

50. PéÍlzBEyĘ m6ýeletsk bevételei össaes€n 50. J
51. Pénziigyi mĺive|etek nifordításď ż 51 -C

s2. Pénzĺlgy| mÚve|etek eredmén},e (5o.-(t51.) sor c) osf|op) + 52. -a.ri

53. Rendkívtl|i bevételek 53. 33 otr(

54. Rendkívĺl|i ráÍordÍtások 54,

55. RendkÍvÍlli 6ľ9dmény (53..54. sor c) oszlop) :t 55 33 011

Kltö|tô verzió:2.60.0 Nyomtafu ány vezićl:3.O Nyomtatva : 2O1 4.06.27 13.17 .49



.01-03ilí!:ä."xÍľiä\,"śtr'B['|ł;1gggl*.ŕ.ifi ľľ,iTl3.ď'1i:ifl-ä:äľ
az 

.enérqiael|átók 
iövedetďníadóiának vala-mi nt.

a szak kép zési hozzáiáru lás k Ĺi l ö n bt5zeté n e k beval l ása

D) A hite|intézeti iáradék összegének bevď|ása- Adónemkód:2il2

Az adatok ezer
Íorintban

a)

60. Jaĺadéka|ap 60

61. JáÍadéknzetési kötelezettség 61

E) A járadék és az üzleti éwe megÍizetett járadékelőleg kĺilłinbözete
Az adatok ezer

Íorintban
a)

62. 
J 
Az adóév uto|só napiát követően Íľzetendó, |lletve visszaigénye|het6 láĺadék t 62.

F) Jtivedelem-(nyereség.)minimum megállapítása
Az adatok ezeÍ

Íońntban
a)

63. tsszes bevéte| Tao. tV.4. s 29. pont 63

64. Bevéte|t csőkkentő téte|ek egytiües ö'sszege [ľao. w. 6. S (8)l 64

65. Bevéteh növeló téte|ek egy]ttes ósszege [rao. fu. 6 s (9)] 65

oo. Jövede|em.(nyereség-)minĺmum megá|apÍtása fľao. v' 6. 5 o)l + 66

G) 
äffiľ;ĺf,läällt$< ioveaebmadójának bevďlása Az adatok ezeĺ

foľintban
b)a)

67. Adózás e|őni eredmény frhtv. 6. S (1)] ! 67

68. Adózás előü| eredÍnény{ csÖkkentő téte|ek egyĺittes öŚszege [rhfu. 6' sJ 68

69. Aclóás előüi eĺedményt növe|ő téte|ek egyii'ttes összege ľrhtv. 6. sl 69

70. Aiiiv€de|eÍnadó a|apja (t67.)-68.+69.] soÍok t 70.

?Ĺ, A jövedelsmadó össrzege Í31%] 7t

72. A sámĺtott adót csökkentő tételek összesen ?2

73.
A számÍtoü adót csÖl*entó Thtv. 7. 5 (2) bek szeľĺnlÍ
Íej|esztés| adókedvezmény 73

74. A száÍnĺtott adót csöl*ent6 ffzetett (fizetendo bányaJáľadék 7Ą

75. A jöVede|emadó fizetési köte|ezettség pĹ-72.] soĺok 75

76. {F a{qé" ut9!s9 napját követően ffzetendđ vagy a visszaĘényelhet6 tjłlvedeĺemadl össfege 76 (

H) A sza|<képzési 69r.Ą.árulás Kilönbözete a kettős kön1rwite|t vezető,. 
eltéró üzlěti éves ęgéśzségügý szolgáltató vagy kiizhásznú nonproÍit
társasáq adózónłĺ|.
Adónem-kóđ:182 Az adatok ezer

Íor|ntban

a)

77 A szakképzési hozzáiáru|ás küĺőnbözete + TT

78. Az adóév uoo|só napját követően íizetendó vagy vissuaĺgén},e|hetđ összeg t 78

Nyomtatva: 2014.06.27 13.17.50Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:3'0



1-O1-05 Az innovációs iárulék' valamint
iáľuléke|őleg-kcitétezettśég beva|lása

Adózó neve

Corvin Međica| Kft. .v.a...

ľ't) ez é''es innováctós járulékkötelezettség meghatározása. Adónemkód:!84
Af adat ezeľ íoľ|ntban

a)

Az innovációs iáruĺék éves összege laz Atv.4. E (1).(2) bekezdéseÍl

N) Az éves innovác.ós iiĺruték és a 2014. uzleti évÍe megÍizetettiáĺutéke|6leg kii|önbłizete Az adat ezoÍ Íorintban
a)

t53. Az adóévet kővétően fizetendő i||eNe visszaigényelhet6 iisszeg + -p

o) Az éves innovációs jáľulékető|eg.kötetezettség meghatározása a, aa$}v eso az aaoé?Łt tovetó
napjárr adtrv első napián

rsł. I Kłs-, l|letve kiwáĺla|kozáson kÍvii|i vá|alkozás n n

Az adątok ezeÍ forintban

c)

Itsł.|
Itt Az Üzteti éwe fizetendő |nnoľác|ós jáĺuĺék öss'ege [M) tib|a 150. soĺa] t55

Az oáeü éÝ| mÍiktĺdés naptáĺi napiainak szí'rna oa az nem 365 vagy 366 nap)

t57. Tetjes évÍe iutó innováđós iárulékelő|eg-kölelezettség összesen (155. soĺ vagy 155. sor/156. soÍ x 365 vagy 3s) Ĺ57

P) Az innovációs iárutékelőteg-kótelezettség bevallása
Áz adatok ezer fořintban

a)

158. ez irrnoúacĺos ĺarurcke|ő|eq-kôte|ezettség ttsszegé (egyézően a 157. soÍ adatával)* 158

159. A iáru|éke|ő|eo a 15B. sor a|aDián: 2014. adóévi honap . Januar 159

[6U .lebruď
t61, . mďc|us 161

L62. . ápri|is t62
t63. . máJus [63

164. - iúnius t64
t65. .lú|lus t65

t66. - augusztus t66

Lb /. - szeptembel L6?

168. - oKobet t68

[69. - novembel 169

Ĺ7o. . decembeł Ĺ7o

L77. 2015. adóéví hónap . jiluáI L7L

L72. . Íebruá| 472

t73. . márclus 173

174. . ápri|ĺs t74
175. . máius 175

L76. ts L76

777. - iú|ius L77

L7A. - augusztus 174

L79. - szeptembel t79

180. . októbe| 180

181. . novembeÍ t81

Léz. - december L82

183. 2016. adóévi hónap . januaÍ r83

LA . - Íebruár t84

LAs. . máĺcius
[86. - ápľilis r.86

LA1- . május t87

188 . iÚnius
t89 . |úl|us

190, - ąĺ4s'Jsztq9 Ĺso

191. - szeptembet t91

LgZ. - októbet 192

193, - novembel

t94, - decembeÍ 194

t95 2017. adóév| hónap - JanuáÍ
196, . februáÍ

t97. . máĺcius t97

t98. - ápľilis

199 - máius t99

ł00. - júnÍus zoo
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esT Budapest Föváros

Főpo|gánnesteri Hivatal I Adó Főosztály
ilililIilililtililrIltlil

2082199627

Budapest, V., Városház u. 9.11' | 136a Bp. Pf.269

BEVALLAS 20ft.20
a he|ý iparrizési adóp| á|landó jel|egti iparűzési tevékenyseg esetén

a 2013. adoevben a Fövárosi onkormányzat i||etékességĺ területén fo|ytatott tevékenyseg utáni

adókote|ezettségrő|

Az adóhatóság tö|ti ki:

Beérkezés:

Átvevő:

Benvúĺtás:

|. Beva||ás Íeĺlege: zárŕl

ÍÍ. Beva|lott időszak: 2013.09.25 .tó| 2014.05.31 .ig

|l|. Záľó beva||ás esetén a benyújtásának oka: Vegelszámo|ás

Az adoalany

Neve(Ąneve):
Adószáma:

Székheýe, |akóhe|ye:

Leve|ezésĺ cÍme:

Beva||ás kĺtöltoje:

Corvin Medical !.a." KFT
i:.:.l<,:Ą7ĺa1Ą

7r-Ą Ĺ/.o{..3C
1.

5.

14275593-2- 41 Fo|yoszámla száma:11148í925 statisáikai számjeie: 14275593-7211- 1í3.0í
.|052 Budapest Ré$posta utca 12. ||.eme|et8.

1082 Budapest Futó utca 47.53'Vll.emelet

Romháný Judit, 301 01 60. ľomhanýjudlt@utuľeal.hu

l|. vÁLLALKozóK NETTÓ ÁRBEvÉrelÉľrx rcszÁĺuÍľÁsł
2. A számviteli töľény szerinti nettó árbevétel 

-

A
0Ft

vil.

1.

6.

9.

10.

11.

12.
1a

16.

17.

AZADo K|SZAMĺTÁSA Adómentesség esetén az adómentesség oka: í. Árbevétel a|apján

Htv. szerinti. vá||alkozási szintĺi. éves nettó áĺbEvéte| 0Ft
0Ft
0Fr
0Ft

0Ft
0Ft
0Fr
0Ft
0tr

Htv. szeĺinti. vál|alkozási szintű . adóalap

Mentességekke| korľigált Htv. szerinti . vá||alkozási szintĺi. adóa|ap

A Fóváľosionkormányzat illetékességi teľíiletére jutó. a 9. sorban tévő adóa|ap megosztása szerlntl. telepüĺésiszintĺi

adóaIap

Adómentes adóa|ap önkormányzati dĺintes alapján (Htv.39/C. $a szerint)

Az önkormányzati ľendelet szerinti adiköte|es adóa|ap

Adóalapra iutó ipaľtizesi ado ĺisszege [1 2 .sor Zoloal

Az adóévben megÍizetett útdĺj7,5%ĺának a Fóvárosra jutó összego

lparüzési adófizetési kŕite|ezeüség

vilt.
I

ADTELOLEG BEVATI.ASA

Másod|kelő|egrész|et esedékessĄ;e: összege: 0 Ft

A beva||ás a|áíĄa: Á||andó moghatalmazott

Fe|e|ősségem tudatában kĺJe|entem, hogy a közölt adatok a valóságnak megife|elnek.

Dátum:

$u6evs-ĺ 2o1 ą. o€ na --..?O^. nao

adózi vagy képvĺse|ője(meghata|mazo$a) aláĺrása

ľ|lll|||lil|| l|l|| l il lil
2A82199627 0,0

Coľľĺn Meüica| Alb|mazotl
0 íĺosĺdomry Fitl€tdđ |Út .v.ť
ĺ052 Buda!€*'ntłtsń ĺfu ĺŁ |l. em.0.

Ádószám: 1Ą275fi3-z41

Ádó to@ťlo lt.ä|yói Đ|..0ĺ2t
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Ł. p- t1ď!,J,l,łCoľvin Medical Alkalmazott oľvostudományi Fejlesztő Kľt. ,,v.a.''
ĺ.052 Budapest, Régiposta utca Lf.|I. emelet 8.

VAGYONFELoSZTÁSI JAVASLAT

Alulírott Dľ. Beľki János József, mint a Coľvin Medical Alkalmazott oľvostudományi
F.ejlesztő Korlátolt Felelősségĺi Táľsaság ,,végelszámolás alatt'' (székhelye: 1052
Budapest, Régiposta utca12.8.; cégjegyzékszáma..01-09-896691; továbbiakban:,,Táľsaság'')
végelszámolója javaslom, hogy a Tĺĺrsaság végelszámolással történő megsztintetése folytán a
Táľsaság vagyona az a|ábbiak szerint kerüljcin felosztásľa.

A Corvin Medical Kf[. ,,v.a.,, végelszámo Iási zfuőmeľlegében kimutatott követelések és
pénzeszkozök képezik és taľsaság felosztható vagyonát, a csődeljáľásľól és felszámolási
eljaľásról szóló 1991. évi XLIX. tcirvény 4. $-ának (3) bekezdésében meghatćtrozott eszközök
nincsenek.

A követelésként kimutatott Áľ.e az Adóhatósághoz benýjtott zźrő bevallással
visszaigénylésre került. A tarsaság ađófolyószźm|ája alapján a taľsaságnak 1.000,- Ft
Taľsasági adő ttifizetése van, mellyel a ťlzetenđő adó összege csökkentésľe keľült. A
zárőmérleg szerinti péĺueszkózök a kotelezettségként kimutatott tételek összegével fognak
csökkenni (amennyiben a Tarsaság töĺlésľe, illetve az AFA kovetelés visszautalása elhúzódik,
a kötelezettségként figyelembe vett bankktiltség no, a tulajdonosok részéľe kiadható vagyon
arĺínyosan csokken).

A vé gelszámoló tevékenysé gééľt díjazásban nem részesĹil.

Az iratanyag eIhe|yezésével, őľzésével a tulajdonosok a Futureal Management Kft-t (cím:
1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. ęmelet; ađőszźlrn: |3016359-2-42 cég1egyzékszám: 0I-
09-7|4767) bíztfü meg. Az iratok elhelyezésének és őrzésének költségét a Taľsaság
felosztható vagyona fędezí, mely a Futureal Management Kft-t illeti meg. Az iľatok őľzésének
helyéül a Futureal Management Kft. a kĺjvetkező címet jelölte meg: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. -2. emelet

A fentiek a|apjarl a Cégbíróság töľlésre vonatkozó végzése időpontjában a taľsaság felosztható
vagyona vĺíľhatóan a következők szeľint alakul:

Megnevezés Osszes ffiUF)
Azźxőmér]les alap án ľendelkezésre źů]'o készpénz 10.345.-

Aztttőmér|eg alap án ľendelkezésrę á|Iő bankszámla 1.759.891.-
A bevallás alapian visszaigényelt AFA 118.000,-
A zźtrőméfleg alapjrán fennálló és a zźlrőmérleg
elkészítésének dátumáis kifizetett

szźi|ítőitartozás lf .700,-

A' zźrőmér]ree elkészítésének dátuma után fizetendő tĺĺrsasási adó 1.635.000.-
A zárőmér|es alapi án felosztható vagYon 240.s42.-
A záĺőmérlegben fel nem tüntetett és a zarómérleg
elkészítésének dátuma után kapott

bankkamat 1.885,-

A zfuőmérlegben fel nem tiintetett és a zarómérleg
elkészítésének dátuma után fizetenđő

bankköltség 3.855,-

A Cégbíróság tĺĺrlésre vonatkozó végzése időpontjában
a társaság felosztható vagyona

osszesen 238.572,-



A vagyont a végelszámoló a cég törlését kovetően az iratorzć,ssel megbízott Futuľeal
Management Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-0|374606-00100000 számú
b ankszáml áj tlr a átuta|j a,

Amennyiben a bankszámla megszíiĺtetéséig a kötelezettségként figyelembe vettnél eltérő
összegű bankköltség merül fel, a kiadható vagyon összege vá|tozik, de az minden esetben a
Futureal Management Kft-t illeti meg.

Budapest, 20|4. auguszťus 1 l.

végelszámo1ó

Ellenjegyzem:
Budąpę6t,?$Ä$uee!ů$usztus 1 1'
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