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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
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Közzétevő cég adatai:

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 07-09-015171 Adószám: 14459548-1-07 KSH szám: 14459548-8622-572-07
Székhely: Magyarország, 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.
Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 05.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1001/2019; szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)■

közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)■

Könyvelő

Tolnai János
Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Liszt Ferenc utca 2.
Regisztrációs száma: 134910

Könyvvizsgáló

Markalt Józsefné
Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Toldi utca 6.
Regisztrációs száma: 004502

Beküldő

Bukovi Mária
Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Arany János utca 39.
Adóazonosító: 8350791888

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 23 22 22
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 01.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

Bukovi Mária
Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Arany János utca 39.
Adóazonosító: 8350791888

Bukovi Mária
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A cég elnevezése: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Pénznem: HUF

Nyilvántartási száma: 07-09-015171 Pénzegység: ezer
Adószáma: 14459548-1-07

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai
*

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó

módosítások **
Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 457 179 438 512
003. I. Immateriális javak 186 0
004. II. Tárgyi eszközök 456 993 438 512
005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
006. B. Forgóeszközök 65 904 23 436
007. I. Készletek 0 0
008. II. Követelések 37 641 4 024
009. III. Értékpapírok 0 0
010. IV. Pénzeszközök 28 263 19 412
011. C. Aktív időbeli elhatárolások 135 2 421
012. Eszközök (aktívák) összesen 523 218 464 369
013. Források (passzívák)
014. D. Saját tőke 109 165 69 439
015. I. Jegyzett tőke 110 360 110 360
016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
017. III. Tőketartalék 0 0
018. IV. Eredménytartalék -1 195 -1 195
019. V. Lekötött tartalék 0 0
020. VI. Értékelési tartalék 0 0
021. VII. Adózott eredmény 0 -39 726
022. E. Céltartalékok 0 0
023. F. Kötelezettségek 22 042 19 769
024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 042 19 769
027. G. Passzív időbeli elhatárolások 392 011 375 161
028. Források (passzívák) összesen 523 218 464 369

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
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EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai *
Lezárt üzleti év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. I. Értékesítés nettó árbevétele 180 945 187 138
002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
003. III. Egyéb bevételek 97 220 44 714
004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 123 894 123 004
005. V. Személyi jellegű ráfordítások 76 552 88 771
006. VI. Értékcsökkenési leírás 77 833 20 214
007. VII. Egyéb ráfordítások 49 39 730
008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -163 -39 867
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 163 141
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 163 141
012. C. Adózás előtti eredmény 0 -39 726
013. X. Adófizetési kötelezettség 0 0
014. D. Adózott eredmény 0 -39 726

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
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I. Általános tájékoztató

Társaság alakulásának éve : 2008.
Mőködésének megkezdése : 2008.
Alapítói : Ercsi Város Önkormányzata

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Baracska Község Önkormányzata
Kajászó Község Önkormányzata

Jelenlegi tulajdonosai : Ercsi Város Önkormányzata
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Baracska Község Önkormányzata
Kajászó Község Önkormányzata

1.00 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak.

1.01 A könyvvezetés módja : Kettıs könyvvitel, eredmény kimutatás összköltség eljárással "A" változat

1.02 Jelentıs összegő hiba

1.03 Nem jelentıs összegő hiba

1.04 Kivételes nagyságú vagy elıfodulású bevételek, költségek és ráfordítások.

1.05 Jelentıs tételek

1.06 Évenként elszámoladndó értékcsökkenés kezelése.

1.07 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási értékő eszközök kezelése.

1.08 A társaság vásárolt készleteinek értékelése.

1.09 Saját termeléső készletek értékelése.
Saját termeléső készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli

2.00 További kiegészítések

2.01 Elızı őzleti évtıl eltérı eljárásból eredı, eredményt befolyásoló eltérések indoklása.

2.02

2.03 Ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák eredményre, az eszközök és a források állományára 
gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hiba.

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai avulása alapján 
történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.

100 ezer forint alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

Készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván.

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elı

A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelrıl 
szóló 2000. évi C. törvényben rögzitett szabályokhoz.

Ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként 
külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes 
(elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg-fıösszegének 2 százalékát, 
illetve, ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként 
külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes 
(elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba elızıek szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy elıfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a 
tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és 
értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

Kivételes nagyságú vagy elıfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

Jelentıs tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz 
tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Kiegészítı melléklet

A Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT  2018. évi beszámolójához.



2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

3.0 Egyéb adatok, nyilatkozatok.

3.01 A társaságnak a mérlegben nem szereplı pénzügyi kötelezettsége nincs.

3.02 A deviza értékelésnél a számlavezetı bank árfolyama lett figyelembe véve.

3.03 A beszámolót készítette : Tolnai János (reg:134910)

3.04 A beszámoló aláírására jogosult személy: Bukovi Mária

3.05 Mérlegkészítés idıpontja: tárgyévet követı március 31.

3.06 Könyvizsgáló neve:

II. Tájékoztató adatok

1. Létszám adatok

Fıfoglalkozású
%

Fizikai 
Szellemi

Összesen

2018. évi korrigált állomány létszám : 23 fı
2018. évi zárólétszám : 23 fı

A tárgyévben ebbıl részfoglalkoztatású személy 2 fı volt.

- Székesfehérvári Törvényszék 22.G.40.056/2018/15. ügyszám
- Székesfehérvári Törvényszék 34.G.40.040/2019/3. ügyszám

A társaság összesen 39 726 197 Ft értékvesztést számolt el a Tárgyévben.
Megoszlása: Ráckeresztúr 18'424'484 Ft ; Baracska 14'562'341 ; Kajászó 6'739'372 Ft.
Az értkvesztés a nevesített tulajdonos önkormányzatokkal fenálló vitatott követelés 100 %-a.

A társaságnak a mérlegkészítés idıpontjában az alábbi bírósági eljárásai voltak folyamatban:

4 fı, összesen 7.513 ezer Ft.

15 fı, összesen 54.328 ezer Ft.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az 
értékelési adatok számszerő bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetıségével nem él

Tárgyévben foglalkoztatott vezetık és adminisztratív dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.

Tárgyévben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.

4 fı, összesen  10.143 ezer Ft.

Tárgyévben foglalkoztatott technikai dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel

Valós értéken történı értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévı futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Vezetı tisztségviselıknek, az igazgatóságnak, a felügyelı bizottság tagjainak folyósított elılegek és 
kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb 
feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggı kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, 
illetve leányvállalattal szemben

Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci 
feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

A társaság a vezetı tisztségviselık részére nem folyósított elıleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt 
garanciális kötelezettséget

22            100,0       

% fı

19            86,4         19 82,6         

105          

2018./2017.2018. megoszlása

4              17,4         
100          

23            100,0       

%
133          3              13,6         

2017. megoszlása

Markalt Józsefné (MKVK 004502)

fı



III. Mérleghez kapcsolódó táblázatok

1. Eszközök összetétele és megoszlása

Megnevezés
%

Befektetett eszközök
 Immateriális javak
 Tárgyi eszközök
 Pénzügyi eszközök
Forgóeszközök

Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

Aktív idıbeli elhat.

Eszközök összesen

2. Források összetétele és megoszlása

Megnevezés
%

Saját tıke
Jegyzett tıke
Még be nem fizetett
Tıketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti ered.

Céltartalékok
Kötelezettségek
 Hátrasorolt
 Hosszú lejáratú

Rövid lejáratú
Passzív idıbeli elhat.

Források összesen

IV. Mérleghez kapcsolódó információk

1. Tárgyi eszközök: értékük a mérlegben a beszerzési költség – ami a vételáron felül tartalmazza mindazokat 
az üzembe helyezésig felmerült költségeket, amelyek az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók – 
csökkentve az elszámolt amortizációval.

2. Készletek: a leltárba a készletek beszerzési áron lettek felvéve.

3. Vevı követelések: értékelésük a mérlegben bruttó módon történt, a számlázott, elismert összegben.

4. Egyéb követelések: könyv szerinti értéken.

5. Pénzeszközök: értékelésük könyv szerinti értéken, betétszámla esetében a fordulónapi banki kivonattal 
megegyezıen, készpénz esetében a fordulónapi leltár szerint.

6. Aktív idıbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken, következı évben kiszámlázott bevétel tárgyévi teljesítése,
tárgyévben kifizetett következı évet terhelı költségek.

7. Mérleg szerint eredmény: az eredmény kimutatásban szereplı érték.

8. Áruszállításból és szolgáltatásból eredı kötelezettségek: értékelésük könyv szerinti értékben, tételes 
nyilvántartás alapján az általános forgalmi adót is tartalmazó elismert összegben.

9. Adóhatósággal szembeni kötelezettségek: értékelésük az éves bevallással egyezıen, könyv szerinti értéken.

10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: könyv szerinti értéken.

11. Passzív idıbeli elhatárolások: lezárt évet terhelı, következı évben felmerülı kiadást tartalmazza könyv 
szerinti értéken, tárgyévben realizált bevétel következı évre jutó része.
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3. Eredmény kimutatás összetétele és megoszlása.

Megnevezés
%

Értékesítés árbevétele
Fıtevékenység bevétele

ebbıl az export
Aktivált saját teljesítmény.
Egyéb bevételek
ÖSSZES KÖLTSÉG
Anyagjellegő ráfordítások

Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Közvetitett szolgáltatások
Eladott áruk beszezési értéke
Egyéb szolgáltatások

Személyi jell. ráfordítás
Bérköltség
Személy jellegő egyéb
Bérjárulék

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás

Adott támogatás
Adók, illetékek
Értékvesztés
Külföldön fizetendı nyereségadó
Egyéb

 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
Pénzügyi mőveletek bevételei
Pénzügyi mőveletek ráfordításai

 PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE
 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

 Rendkívüli bevételek
 Rendkívüli ráfordítások 

 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
 ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

 Adófizetési kötelezettség 

 ADÓZOTT EREDMÉNY

 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Befektetett eszközök Bruttó értéke
%

Immateriális javak
Tárgyi eszközök

Összesen

Befektetett eszközök Nettó értéke
%

Immateriális javak
Tárgyi eszközök

Összesen

Keltezés: Ercsi, 2019. április 18.
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Mutató

Saját tıke 109 165 69 439
Idegen tıke 414 053 394 930

Idegen tıke 414 053 394 930
Saját tıke 109 165 69 439

Kötelezettségek 22 042 19 769
Saját tıke 109 165 69 439

Saját tıke 109 165 69 439
Mérlegfıösszeg 523 218 464 369

Forgóeszközök 65 904 23 436
Rövid lejáratú kötelezettségek 22 042 19 769

Forgóeszközök - Készletek 65 904 23 436
Rövid lejáratú kötelezettségek 22 042 19 769

Adózott eredmény 0 -39 726
Saját tıke 109 165 69 439

Adózott eredmény 0 -39 726
Nettó árbevétel 180 945 187 138

Adózott eredmény 0 -39 726
Eszközök összesen 523 218 464 369
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Közhasznúsági melléklet 2018. év 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft    
székhely:2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.    
bejegyzı határozat száma: 2015-04-17    
nyilvántartási szám:07-09-015171    
képviselı neve: Bukovi Mária    
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

A Kft tárgyévben is a járóbeteg szakellátás feladatainak megfelelı tevékenységet végezte. A szakellátás 
finanszírozása részben az OEP által finanszírozott betegellátás után járó összegbıl, részben a tulajdonos 
önkormányzatok mőködési hozzájárulásával, illetve a vállalkozási tevékenység bevételébıl történt.  Az 
egészségfejlesztési iroda pályázatának fenntartási idıszaka folytatódik. Az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális 
egészség területén címmel kiírt pályázatra támogatást nyertünk, melynek megvalósítása  2018. 
októberben indult. 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:Járóbeteg szakellátás 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

a közhasznú tevékenység célcsoportja:Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó település lakossága    
a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:  38.846 fı    
a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:A betegellátás színvonala folyamatosan emelkedik.    
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke 
eFt 

Felhasználás 
célja 

 Anyagjellegő ráfordítás  123.004 Közhasznú 
 Személyi jellegő ráfordítás  88.771 Közhasznú  
Értékcsökkenési leírás 20.214 Közhasznú 

 Egyéb ráfordítás  39.730 Közhasznú  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév 
      
      
      
6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás 

Tisztség Elızı év (1) Tárgyév (2) 
A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: 7.923 7.720 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Elızı év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 278.328 231.993 
ebbıl:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0  0  

D. közszolgáltatási bevétel 105.694 110.123 



E. normatív támogatás 47.381 52.239 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 94.778 44.017 
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 30.475 25.614 
H. Összes ráfordítás (kiadás)  278.328 271.719 
I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás  76.552 88.771 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  259.707 253.874  
K. Adózott eredmény  0 -39.726 
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek 
száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) 

 3 3  

Erıforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]  Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen  

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fı]  Nem 
 

 

Ercsi, 2019. április 18. 



 
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosainak  

 

Vélemény  

 

Elvégeztem az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft (2451 Ercsi Esze T. utca 14.)  cégjegyzék száma: 07-
09-015171.)  („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely  
egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és 
források egyező végösszege  464.369 E Ft, az adózott eredmény 39.726 E Ft (veszteség) -, és  az ugyanezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A kiegészítő mellékletben bemutatásra került, 
hogy 39.726EFt. értékben értékvesztés elszámolására került sor, mivel három önkormányzat a fenti összeget 
nem fizeti ki, a folyószámla egyenlegközlőkön szereplő tartozást nem ismeri el, azt bírósági úton megtámadta. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre 
vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 
összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

 

A vélemény alapja 

 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló  egyszerűsített éves 

beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról 
szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai 
Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak 
szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.  

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a 
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 



 
 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített  éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 
éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek 
az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.  

 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek 
alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság 
magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 
állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 
hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján 
meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 
kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de 
nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, 
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. 
Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 
könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó 
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell 
véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, 
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 



 
 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített  éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 
voltak ilyenek. 

 

 

 

 

Ercsi, 2019. április 18.                                                       Markalt Józsefné                                        

                                                                     kamarai tag könyvvizsgáló    MKVK004502                  
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TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 

Készült: 2019. május 07. napján 10:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-

szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) 

székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli 
taggyűlésén. 

Jelen vannak: 

• Bukovi Mária ügyvezető igazgató 

• Tolnai János gazdasági igazgató  

• Ercsi Város Önkormányzata tag képviseletében:  

Győri Máté polgármester 

dr. Feik Csaba jegyző 

• Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviseletében:  

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

• Baracska Község Önkormányzata képviseletében: 
Becsei Andrásné alpolgármester 
 

• Markalt Józsefné könyvvizsgáló  

• Víghné Zsigmond Anikó FEB tag 

• Jakab Zsoltné FEB tag  

 

Lehetséges szavazatok száma: 16.112 db 

Képviselt szavazatok aránya, száma: 

Ercsi Város Önkormányzata tag (55,52 %) 8.946 db 

Baracska Község Önkormányzata (16,92 %) 2.726 db 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata (20,75 %) 3.343 db  

  -----------------  

 15.015 db  
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Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi 

Város Önkormányzat részéről Győri Máté polgármester (55,52 %), Ráckeresztúr 
Község Önkormányzata részéről dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

(20,75 %), Baracska Község Önkormányzat részéről Becsei Andrásné 

alpolgármester (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata nem képviseltette 

magát.  

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (93,19 %) 

szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető 

elnökként Bukovi Mária ügyvezető igazgatót válassza meg, a jegyzőkönyv 

vezetésére Tolnai János gazdasági igazgatót válassza meg, jegyzőkönyv 

hitelesítőként dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert válassza meg. 

A taggyűlés 15.015 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztotta levezető elnöknek Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, a 

jegyzőkönyv vezetésére Tolnai János gazdasági igazgatót, a határozatok 

hitelesítőjeként pedig dr. Szentes-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község 

Önkormányzat polgármesterét.  

 

203/2019. (V.07.) számú TGY határozat, 

mely szerint a taggyűlés egyhangú (3 igen) szavazással megválasztja Bukovi 

Mária ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Tolnai János gazdasági 

igazgatót jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra 

polgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

A 203/2019. (V.07.)) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a 

Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett 

 

205/2019. (V.07.) számú TGY határozat, 

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 tartózkodás (Baracska, 

Ráckeresztúr) szavazattal a felügyelő bizottsági jelentést elfogadja. 

A 205/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a 

Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett. 
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206/2019. (V.07.) számú TGY határozat, 

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 tartózkodás (Baracska, 

Ráckeresztúr) szavazattal a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

A 206/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a 

Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett. 

 

207/2019. (V.07.) számú TGY határozat, 

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) és 2 nem (Baracska, Ráckeresztúr) 

szavazattal az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT (asz: 14459548-1-

07) 2018. évi beszámolóját 464 369 eFt mérlegfőösszeggel és -39 726 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. 

A 207/2019. (V.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a 

Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett. 

k.m.f. 

 

 

 

 Bukovi Mária  Tolnai János  

 levezető elnök  jegyzőkönyv vezető  
 

 

Hitelesítette: 

Ráckeresztúr Önkormányzat részéről:   

 

        dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra     

                     polgármester 
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