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Társaság
(Nyilvántartási szám: 01-09-954378, Adószám: 23130160-2-41)

2016. január 01. - 2016. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2018. május 30. (16:10:33)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. február 28.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2018. 05. 30. 16:10:33) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-954378
Adószám: 23130160-2-41
Székhely: Magyarország, 1029 Budapest Zsíroshegyi út 110.
Első létesítő okirat kelte: 2011. január 24.

KSH szám: 23130160-4791-113-01

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. 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: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
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: 1/2017; szövege: magyar)
Könyvelő

Sipos Krisztina
Regisztrációs száma: 130643
Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Mészáros Gyula
Beküldő személy képviseleti minősége:
Társaság törvényes képviseletét ellátó személy

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
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Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

1

1

1

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. február 28.
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.

Mészáros Gyula

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2018. május 30. (16:10:33)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. február 28.
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2018. 05. 30. 16:10:33) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-954378
Adószáma: 23130160-2-41
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

1 583

003.

I. Immateriális javak

113

63

004.

II. Tárgyi eszközök

1 470

955

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 018

0

0

2 821

16 090

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

468

8

008.

II. Követelések

110

9 670

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

0

0

2 243

6 412

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

6

2 352

012.

Eszközök (aktívák) összesen

4 410

19 460

2 253

13 708

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

-676

-747

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

-71

11 455

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

2 142

3 689
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 142

3 689

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

028.
Források (passzívák) összesen
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

15

2 063

4 410

19 460
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Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
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A cég elnevezése: M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-954378
Adószáma: 23130160-2-41
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

11 980

25 081

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

003.

III. Egyéb bevételek

2

3

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

11 181

11 302

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

007.
008.

VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

51

0

601

565

251

436

-102

12 781

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

87

4

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

32

51

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

014.
D. Adózott eredmény
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

55

-47

-47

12 734

24

1 279

-71

11 455
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előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
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23130160-2-41
Adószám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám: 01-09-954378

M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft
1029 Budapest, Zsíroshegyi út 110

Kiegészítő melléklet
2016.

2016. december 31.
Fordulónap:
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. február 28.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]
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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft 2011. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások
optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A számviteli politika bemutatása
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást.
A számviteli politika meghatározó elemei:
A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző

Választás

Könyvvezetés pénzneme

HUF

Beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa

A

Eredménymegállapítás módja

Összköltség eljárás

Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Össze nem hasonlítható adatok
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.2. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen bemutatást kívánó tétel anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.
M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]
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3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő készletek, követelések, értékpapírok és pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő
tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:
A Társaság 2016 év során 3.240 eFt osztalékelőleget fizetett.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

3.6. Saját tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve
nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan bemutatást kívánó kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint
öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Össze nem hasonlítható adatok
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Árbevétel

Tárgyidőszak
%
1000HUF

11 980

99.3

25 081

100.0

Aktivált saját teljesítményérték

0

0.0

0

0.0

Egyéb bevételek

2

0.0

3

0.0

87

0.7

4

0.0

12 069

100.0

25 088

100.0

Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Bevételek alakulása és megoszlása
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000

Előző időszak

12 500

Tárgyidőszak

10 000
7 500
5 000
2 500
0
Árbevétel

Aktivált saját ...

Egyéb bevételek

Pénzügyi művele...

Árbevétel jelentős tételei
M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft
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Oldal: 6
Az értékesítés nettó árbevételében a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma
az alábbiak: az árbevétel az információtechnológiai szolgáltatásból származó árbevétel felé tolódott el.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak: az árbevétel
jelentős növekedése a vevőkör jelentős bővülésének következménye.

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

11 181

92.2

11 302

91.5

51

0.4

0

0.0

Értékcsökkenési leírás

601

5.0

565

4.6

Egyéb ráfordítások

251

2.1

436

3.5

Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft

32

0.3

51

0.4

12 116

100.0

12 354

100.0

Kiegészítő melléklet
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Ráfordítások alakulása és megoszlása
12 500
11 250
10 000
8 750
7 500

Előző időszak

6 250

Tárgyidőszak
5 000
3 750
2 500
1 250
0
Anyagjellegű rá...

Személyi jelleg...

Értékcsökkenési...

Egyéb ráfordítá...

Pénzügyi művele...

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem
bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.
M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft
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5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított
díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.

M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft

Kiegészítő melléklet
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Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat /kivonat/
Készült a M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó,
2017. február 28. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

1/2017 számú határozat

A 2016. üzleti évben keletkezett 11 455 EFt adózott eredmény terhére 10.347 EFt osztalék kerül
jóváhagyásra.

K.m.f.

Hitelesítő
M.Gy.Hard-Soft Informatika Kft
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