
Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság „felszámolás alatt”
(1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) Adószám: 14477252-2-41

Cégkivonat 2019.09.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Cégjegyzékszám: 01 09 278257

• Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

• Alakulás dátuma: 2008.09.23.

• Bejegyzés dátuma: 2008.09.24.

• Törlés hatálya: 2018.12.15.

9 A cég tevékenységi köre(i)

• 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (Főtevékenység egyéb forrásból.)
Hatályos: ... – ...

97 Pénzügyi modul

• 2017. év 2016. év 2015. év 2014. év 2013. év

Beszámolási időszakÉrtékek: Ezer HUF-ban
2017.01.01. –

2017.12.31.

2016.01.01. –

2016.12.31.

2015.01.01. –

2015.12.31.

2014.01.01. –

2014.12.31.

2013.01.01. –

2013.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele - - - 265 134 0
Üzemi eredmény - - - -27 291 -15 505
Adózás előtti eredmény - - - 9 532 -15 553
Mérleg szerinti eredmény - - - 9 532 -15 553
Adózott eredmény - - - 9 532 -15 553
Eszközök összesen - - - 1 738 541 789 294
Befektetett eszközök - - - 9 183 730 829
Forgóeszközök - - - 1 678 550 10 759
Pénzeszközök - - - 4 824 1
Aktív időbeli elhatárolások - - - 50 808 47 706
Saját tőke - - - -10 552 -20 085
Céltartalékok - - - 0 0
Kötelezettségek - - - 1 749 093 809 379
Adófizetési kötelezettség - - - 0 0
Rövid lejáratú kötelezettségek - - - 1 627 228 682 614
Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - 121 865 126 765
Passzív időbeli elhatárolások - - - 0 0
Pénzügyi mutatók
Eladósodottság foka i - - - 1,01 1,03
Eladósodottság mértéke – Bonitás i - - - -165,76 -40,30
Árbevétel arányos eredmény % i - - - 3,60 -
Likviditási gyorsráta i - - - 0,11 0,02

126 Eljárás adatok

• Cégnév: Kanizsai utca 1. Kft.
Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2017/39 Közlöny dátuma: 2017-09-22
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2017-11-21
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cgt.01-17-005079/4
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: Kanizsai utca 1. Kft.
Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1/2
Eljárás: Felszámolás
Közlöny száma: CK 2017/44 Közlöny dátuma: 2017-10-30
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Igénybenyújtási határidő dátuma: 2017-12-09
Végzés: Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.4104/2016/15.sz.végzése
Csődtörvény jele: 3
Eljárás indulás dátuma: 2017-10-30
Felszámoló adatai: Borex Consulting Kft., 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

• Cégnév: Kanizsai utca 1. Kft.
Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1/2,
Eljárás: Lezárás
Közlöny száma: CK 2019/2 Közlöny dátuma: 2019-01-07
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2018-12-15
Végzés: Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.4.104/2016/20.sz.végzése
Benyújtó: Eljárás befejezve, cég megszüntetve.

• Cégnév: Kanizsai utca 1. Kft.
Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2019/3 Közlöny dátuma: 2019-01-11
Törlés hatálya: 2018-12-15
Végzés: CG.01-09-278257/81

127 Hirdetmények

• Elutasító és kijavító végzések
Cégközlöny
Év : 2008. Kötet: 50. Oldal: 273751.

Ez a közlemény a 2008/50 közlönyben, 273751. oldalon jelent meg.

Fővárosi Bíróság 01 09 905582

Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelősségű Társaság (1037
Budapest, Hunor utca 44-46.; [14477252-2-41])

A bíróság a(z) 2008. 11. 13-án hozott végzését az alábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

1(09). A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást
biztosít.
Külföldi cég, szervezet nyilvántartási száma: FL-0002.202.352-9
Külföldi cég, szervezet nyilvántartó hatósága: Liechtenstein Hauptregister
Reuschner Invewstment Estabilishment LI 9490 Vaduz, Neu gasse 17.
A változás időpontja (törlés): 2008. 11. 13.
Törölve: 2008. 11. 13.
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
Külföldi cég, szervezet nyilvántartási száma: FL-0002.202.352-9
Külföldi cég, szervezet nyilvántartó hatósága: Liechtenstein Hauptregister
Reuschner Investment Estabilishment LI 9490 Vaduz, Neu gasse 17.
A tagság kezdete: 2008. 10. 27.
A változás időpontja: 2008. 10. 27.
Bejegyezve: 2008. 10. 27.
2008. 11. 20.
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• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2017. 09. 22.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-005079/4
A Cg.01-09-278257 cégjegyzékszámú Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca
8. 1. em. 2.; adószáma: 14477252-2-41) ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővárosi Tör-
vényszék Cégbírósága
meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság 2017. május 31. napján kelt Cgt.01-17-005079/2. sorszámú, a társaságot megszűntnek nyilvánító és kény-
szertörlési eljárás megindítását elrendelő végzése 2017. június 24. napján jogerőre emelkedett.
A bíróság elrendeli a végzés közzétételét a Cégközlönyben.
A kényszertörlési eljárás megindításának kezdő időpontja a közzététel napja.
Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függő kö-
veteléseket is -, illetőleg akiknek tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás
van folyamatban, illetőleg azokat, akiknek a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontár-
gyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára illetve érdekében tény
van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, valamint tudomása van a kényszertörlés közzétételének
a napját megelőző évben a cég vagyonában bekövetkezett változásról, vagy a céggel fennálló munkaviszonyon ala-
puló bérkövetelése vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van, hogy ezen végzésnek a Cégközlönyben
történő közzétételtől számított 60 (hatvan) napon belül jelentsék be a Cégbíróságnak.
A bíróság a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 117.§ (1) és 117.§ (2) bekezdése alapján hozta meg a végzését.
A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
Budapest, 2017. szeptember 21.
Dr. Rónay Renáta s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
Török Krisztina Emília
ügyintéző

• eAkta: Felszámolási eljárások

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2017. 10. 30.
A Fővárosi Törvényszék
25.Fpk.4104/2016/15. számú végzése
felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság
„kényszertörlés alatt” (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1/2, cégjegyzékszám: 01-09-278257,
adószám: 14477252-2-41) adós felszámolását elrendelte.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2016. november 30.
napja

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

A bíróság által kirendelt felszámoló: Borex Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., adószám: 24173650-2-43)
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A felszámolóbiztos: Somogyi Szabolcs (1071 Budapest, Damjanich utca 8-10. 4./10., születési idő: 1979.
június 12., adóazonosító jel: 8410692333, anyja születési neve: Lőrincz Margit Etelka)

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma:
10032000-01483013-24000004

Mindazok [ideértve a zálogjogosultat, az alzálogjog jogosultját, továbbá a zálogjogosulti bizományost is -
ez utóbbit abban az esetben is, ha a biztosított követelés nem, vagy nemcsak őt illeti meg – valamint a
biztosítéki célú vételi jog alapításával, illetve jog vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultakat, továbbá a 3. § (1)
bekezdés g) pontja szerinti függő követelés jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert
követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés
e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – a felszámolás során hitelezőként
érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék
be a felszámolónak.

A felszámoló – a módosított 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés
tőkeösszegének 1 -át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot az e végzésben megjelölt
számlára – a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással – 40 napon belül befizetett és ezt a
felszámoló részére igazolta.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bek. c. pontja alapján állapította meg.

A bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki.

Az eljárás – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK tanácsi rendelet
szerinti – főeljárásként indult.

Az egyszemélyes társaság adós alapítójának (tagjának, részvényesének) neve és lakóhelye (székhelye):
Kovalova Halyna (UA 96564 Krim, Gerojskoje, Timosenko ulica 11. – kézbesítési megbízottja: dr. Veress
Árpád Ügyvédi Iroda, dr. Veress Árpád ügyvéd 1066 Budapest, Jókai utca 1. 2. em. 8.).

Budapest, 2017. évi október hó 25. napján
Dr. Modrovich Ágota s.k.
bíró

• Cégközlöny
Év : 2017. Kötet: 45. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2017. 11. 02.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-17-006093/5
A Cg.01-09-278257 számon bejegyzett Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság „felszámolás alatt” (1054 Bu-
dapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.; adószáma: 14477252-2-41) elleni kényszertörlési eljárásban a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság a 2017. szeptember 22. napján indult Kt.01-17-006093 sz. kényszertörlési eljárást megszünteti.
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A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Fővárosi
Törvényszék Cégbíróságánál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés első példá-
nyára 30.000.-Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező
fél részére a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S
A Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság kényszertörlési eljárását a bíróság 2017. június 24. napján jogerőre
emelkedett Cgt.01-17-005079/2. számú végzésével megindította.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának Felszámolási Csoportja a 2017. október 25. napján kelt 25.Fpk.4104/2016/15.
sz. végzéssel a társaság felszámolásának megindításának közzétételét elrendelte.
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2017. november 02. napján kelt Cg.01-09-27825748. sz. végzéssel a cég
felszámolásának kezdetét a cég iratjegyzékébe bejegyezte.
Fentiekre tekintettel a bíróság a 2006. évi V.tv. – Ctv. – 116.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kény-
szertörlési eljárást megszüntette.
Budapest, 2017. november 2.

Dr. Rónay Renáta s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
Török Krisztina Emília
ügyintéző

• eAkta: Felszámolási eljárások

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2019. 01. 07.
A Fővárosi Törvényszék
25.Fpk.4.104/2016/20. számú végzése
egyszerűsített felszámolási eljárás
befejezésének közzétételéről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a 2018. december 15. napján jogerőre emelkedett végzésével
a Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság „felszámolás alatt” (székhely: 1054 Budapest, Honvéd
utca 8 1/2, cégjegyzékszám: 01-09-278257, adószám: 14477252-2-41) adós elleni felszámolási eljárást,
mint egyszerűsített felszámolást befejezte és a Kanizsai utca 1. Korlátolt Felelőségű Társaság
„felszámolás alatt” gazdálkodó szervezetet megszüntette.

A felszámolás kezdő időpontja (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja): 2017.
október 30. napja

Az eljárás – a Tanács fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK rendelete
szerinti – főeljárásként indult.

A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetője számára a Cstv. 63/B. § (6) bekezdése alapján fizetési
kötelezettséget állapított meg.
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Budapest, 2019. évi január hó 7. napján

Novákné Ináncsi Erzsébet s.k.
bírósági ügyintéző

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2019.09.11 13:10
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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