Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Statisztikai számjele: 25556553-6832-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-013754

Kiegészítő melléklet
a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Medgyesegyháza, 2018. január 08.

1. A vállalkozás bemutatása
Név:
Székhelye:
Alapítva:
Cégbírósági bj.:

Medgyesegyháza Ipari Park Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
2016. május 4.
Cg.04-09-013754

Tulajdonosi szerkezet 2017. december 31.-én:
Tulajdonos megnevezése
Tulajdon Megoszlás:
rész:
Medgyesegyháza Városi
1.510 eFt
50,33 %
Önkormányzat
Mentor Menedzsment Kft
1.490 eFt
49,67 %
Jegyzett tőke

3.000 eFt

100,00 %

Első számú vezető: Baukó Lászlóné ügyvezető (együttes),
Mitykó Mihály ügyvezető (együttes)
A vállalkozás 2017. évben tevékenységet nem végzett árbevételt nem ért el.
Kapcsolt vállalkozás: nincs
2. A számviteli politika fő vonásai
Alapvetés
Célja: A számviteli törvény alapelveinek érvényesítésével megbízható és valós összképet
mutatni a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
Könyvvizsgálat: A társaság beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte
Üzleti év: A naptári évvel azonos
Az eredmény kimutatás formája: Összköltség-eljárásra épülő eredmény megállapítás („A”)
A beszámoló készítés rendje:
Az egyszerűsített éves beszámolót a naptári évről
december 31.-i fordulónappal kell elkészíteni, figyelembe véve azokat a gazdasági
eseményeket is, amelyek a tárgyévvel kapcsolatosak és január 08.-ig ismertté váltak.
Eltérés a törvény előírásai alól:
A beszámoló összeállítása a Számviteli Törvény
előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásitól való eltérésre okot adó körülmény
nem volt.

2

2. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A vállalkozás 2016 évben alakult. 2017-ben vállalkozói tevékenységet nem végzett, árbevételt
nem ért el.
3. A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések
Általános kiegészítések
A beszámoló tagolása: A mérlegben és eredmény kimutatásban a számviteli törvény
mellékletében szereplő mérlegsorok közül csak azokat szerepeltetjük, amely sorok a
vállalkozás eszközei, forrásai és eredménytételei szempontjából érintett.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A tárgyi eszközök, immateriális javak és az értékcsökkenés bemutatása
A társaság tárgyévben befejezetlen beruházást valósított meg, a tárgyi eszközök könyv
szerinti értéke: 18.000,- eFt
Követelések áruértékesítésből: Olyan körülmény, amely miatt a vevői záró állománnyal
kapcsolatosan értékvesztést kellett volna elszámolni, nem merült fel. Határidőn túli vevői
követelés nincs.

Mérlegen kívüli tételek
A Kft-nek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti
függő, vagy biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.
Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi ráfordításai
Tárgyévben a Kft kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytatott.

4. Tájékoztató adatok
Munkaügyi adatok
2017. évben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állománya: 0 fő.
Ügyvezetés
Az ügyvezető megbízás alapján látja el tevékenységét, 2017. évben díjazásban nem részesült.
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Környezetvédelem
A tevékenység jellegéből adódóan környezetre káros anyagok, hulladékok nem keletkeznek.
Ezzel kapcsolatosan sem a tárgyévben, sem a bázisévben költség elszámolásra nem került,
ezzel kapcsolatos kötelezettségek nem keletkeztek, céltartalék képzésére indokot adó
körülmény nem volt. .
Megjegyzés:
A számvitelről szóló törvény rendelkezései rögzítik a kiegészítő melléklet tartalmi
követelményeit. Ezek közül jelen kiegészítő melléklet összeállításánál csak azokra a tartalmi
elemekre tértünk ki, amelyek a társaság gazdálkodását, mérlegét illetve eredmény kimutatását
érintették.

Medgyesegyháza, 2018. január 08.

Baukó Lászlóné
ügyvezető

Mitykó Mihály
ügyvezető
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