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Teliességi nyilatko zat és Egyezősésl nyilatkozat

2.2a1l. december 31-i mérleg
3.2017. ianuát 01. - 2017. december 31-ig tanő tizleti évre
vonatkozó etedmény-kimutatás

,
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Kiegészitő melléklet a 2at7. évi egyszerűsített éves
beszárnalőhoz

Fü GGETLEN KöI\rnrvIzsGÁLóI

JELENIÉs

'{z ÉROl SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nrlajdonosának
Vélemény

PRDI SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság "(,a Társasag-) }afi. évi egyszerűsített éves beszámolójának
Elvégeztem

a 2017. december 31-i
fotdulóntpta készítettmérlegből melyben a2 eszközök és forások egyező
végösszege 2.369.509 E F't, az adőzott eredmény 80.957 E, F't (veszteség) -, és az
konyv,vizsgllatát, amely egyszerűsített éves beszámoló

ugyanezen időponttal végződő uzleti évre vonatkoző eredménykimutaásból, valamint
a számviteli politika jelentós elemeinek összefoglalását is tasta}maző kiegeszítő
mellékletből áű,

Yéleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és
valÓs képet ad a Társaság mfi. december 31-én fennálló vagyoni és pénziigyi
helyzetétől, valamint ez ezeíl időponttal végz(Áő iialeti évre vonatkozó
iövedelmi helyzetéről aMagyatországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: ,rszámviteü törvény'').

A véleményalapia
KönywizsgáIatomat a Magyat Nemzeti Könywizsgátati Standadokkal összhangban
és a könywizsgála*a vonatkozó - Magyarországon hatáIyos - törvények és egyéb
ha|tottam vegre. F.,zan standardok értelmébenfennátló
|ogszabályok
^I"plá^
felelósségern bővebb |áfásat ielentésem ,n-4 kiirywirygáló
ews bes4ánoló
,Ui rg wilsgíkaáírt w áífe ílMxgd' sztkasza analmazza.

Függetten vagyok a tfusaságtól a vonatkozó, NIagyarországon batályos
iogszabályokban és a Magyat l{önywizsgálói Kamara,, Á könyvrrizsgálói hivatás
magatntÁ§ (.tik"' szabályaitól és 3 fegyelmi eLiárásóL szóló szabá$z*a'-barr,
va]amiat az ezekben nem tendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi Etikai
Staadardok Testii{ete által kiadott ,§önywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBÁ
Kódex-ben) f"drrffik szednt, és megfelelek az ug1raírezen normákban szerepló
további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésern, hogy az áútalammegszefzett könywizsgálati
megfelelő alapot nyúit váeményemhez

bizonlték e}egendő

:\\.-

,.

és

A vezeté§ és az inínyítással megbízott személyek felelőssége az,
egyszerűsített éves beszárrrolóért

A

vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli tórvénnyel
összhangban történó és a valós bemutaás követelményenek megfelelő
elkészítésééft,
valamint az oiyan belső kontrollérg amelyet a yezetés sziikségesnek
tart ahhcrz, hogy lehetővé vá"lion az akáx csalásbó| akáf hibából eredő lényeges
hibás állíástól meírte§ egyszerúsítettéves beszámoló elkészítése,

Az

egyszetűsített éves beszámoló elkészítésesotán a vezeté§ felelős azétt, hogy
felmérie a Tatsaságnak a va]La]kozas falrytztáná"r;a való képességétés a2 adott
helyzetnek megfelelően kőzzétegye a váúlaLkozás folytatásával kapcsolatos
inform:íciókaq valamint a vezetés felel a váLlalkozás folytaásáflak elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló ősszeáüitásáétt. A vezeté§nek a vá)la]kozás
folytzásának elvéből kell kiindulnia, ha errnek az elvnek az étvényesüésételtéró
rendelkezés nem akadőJyazz4 illetve a vállalkozási tevékenység íaIytxásásak
ellentrnondó ényező, koriiürnény nem á]l fenn.

Az

fiírny:rtással

megbaott személyek felelősek a Társasá$ pénzügya beszámolási

falyanatánakfelügyeletéért

A könywizsgáó
felelőssóge

egyszerűsített éves beszámoló ktinywizsgá7atáétt való

A

konywizsgánat sotán célorn lrellŐ bieonyosságot szetezti arrŐ]r, hogy az
egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akás csalásból, akáí hibából
eredő lényeges hibás áűitás7 va]amint az, hogy ennek e/mrpiá* a véleményemet
tarÍa]naző fiiggetlen kónywizsgrlói ielentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság
maga§ fokú bizonyosság de flem 5ar:afrciu- aíta, hogy L Magyaí Nemzeti
Könywizsgalati Standardokka] összhangban e|végzert könyrrvizsgálat mindig feltá{a,
az egyébkéntLétező lényeges hibá§ áűiást- A hibás álüások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősiilnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhuiá,k a felhaszrrá]ók adott
egyszerűsített éves beszámoló ú"piá* meghozott gazdasáq1" döntéseit.

A

Magyaí Nemzeti Könyrrvizsgálati Standardok szerinti könywizssulut €é"ze során
szakmai megítéléstakaJttazok és szakmai szkepticizmust ártok fenn"
Továbbá:

.

Azonosítom és felmércínaz egyszerűsített éves beszámoló akar csalásbó| akár
hibából eredő lényeges hibás á]]itása;rlrak a kockánatá7 kialakítom és
végtehaltom az ezen kockáuatok kezelésérealka]mas konywizsgán^n
eljárásokat, va]amint elegendő és megfelelő kony.wizsgábn bizonyítékot
szetzek a véleményemmegalapozásábaz. A csa!ásból ercdó lényeges hibás
áilíás fel nem {alásáíaak akorkázata nagyob§ mint a hibából eredőé" miv,e'l a
csalás magában foglalhat összeiátszást, ha:rrisíást, szándékos tltras}iá§Ó&iq
téves nytlarkozatokat, yagy a belsó kontroil feltilítását.

Megismerem a könyr,,vizsg:álat szempontjábÓl releváns belső kontrollt annak
érdekében,hogy olyan kónp,vizsgálati e|jfuásokat tefvezzek me5 amelyek az
adott körtitmények kózött megfelelőek, de nem azétt, hogy aTársaság belső
kontrolliának hatéko nyságíra vonatkozőan véleménytnyilvánítsak.
Éttékelema yezetés altal atkalmazott_ számviteli poütika megfelelőségét és a
vezetés alta| készítettszámviteli becslések és kapcsolódó közzétételek
ésszerűségét.

Következtetést vonok le arőI, hogy helyénr.aló-e a vezetés részétőI a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló
ősszeál]tása, valamint a megszerzett kónywizsgáIad bizonlték a|apján attőI,
hogy fennáll-e lényeges baonyta|anság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétségetvethetnek fel a Társaság vá|lalkozás
folytatására valő képességétilletően. Amennyiben
a következtetést vonom
^2t
1., hogy lényeges bizonytalanság áű ferrn, fiiggetlen konywizsgálói
jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszeríísitett éves beszámolóban
lévő kapcsolódó kőzzétételekte, vagy ha a kőzzétételek e tekintetben flem
megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a fuggetlen
konywizs gálői jelentésem dátumáig megszetzert könywi zsgglad bizonftékon
alaputnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhagák azt,L:'ogy a

T ársaság nem tudia a vá)la]kozást folytatni.

Ertékelem
egyszerűsített éves besz árrrolő átfogo bemutatás át, fe|építésétés
^2
tartalmát, beleétve a áegészitő mellékletben tett kőzzétételeket, valamint
értékelemazt ís, hogy Lz egyszerűsített éves beszámolóbaa teliesill-e az alapul
szolgá|ő ügyletek és események valós bemutatása.
Az tányással megbízott személyek tudomásáru hozom - egyéb kérdések
mellett - a kön}.r,,vizsgftlat tetvezett hatókórét és ütemezését,a köny,wizsgálat
jelentós megállapításait, beleértve a Társaság áútal a]kaLmazott belső

kontrollnak
hiányosságait

kónywizsgálatom során áItalam azonositott jelentős

^
is, ha voltak

ilyenek.

Budapest, 201,8. máius 10.
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LP Advisor Számviteli Szolgáltató Bt.
1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1,.
Luda Edka
karraalat tag könpvizsgáIő úszéte

Tisztelt Ásszonyom!

A

jelen teljességi n5,tlatkozat
ÉRDI SPORT Szolgáltató és Keteskedelmi Kotlátolt
""
Felelősségű Társaság (továbbiakban:
Társaság) 2017. decembet 31-ével végződő évte
vonatkozó egyszerűsített éves beszámoióiának (mérleg, eredménykimutatás, és kiegészítő
mellékiet együtt egyszerűsített éves beszámoló) Önök áItal végzett könyr,,vizsgáIatáva|
kapcsoiatban késziilt, amely könyvvizsgáIatnak az a céIja annak megállapítása, hogy a Tátsaság
áItaI az ijzlei évtől készítettegyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteü
törvény") előtásai szednt késziilt, és ennek megfelelően megbtzhatő és valós képet ad aTátsaság
vagyoni és pénzügyi helyzetérőI, a múködés etedmény&ől. A könyr,,vizsgá|at sotán ellenődzni kell
az egyszetősített éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatatnak összhangját, kapcsolarát
is.

Legjobb tudásrrnk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbtakat:

A
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Teljesítettiik a kön}r.vizsgálaaa

:

vonatkozó megbízási szeződésben rőgzített

kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások

Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéseés bemutatása, valamint

meggyőződési.ink, hogy a pénzügyi kimutatások megbubatő és valós képet adnak a cég
vagyoni, pénzügyr és jövedelmi helyzetéről.

2.

Felelősségünk az olyan belső konttol],lr;ralalr<lrtása és működtetése, amelyet avezetés és az
tányítással megbízott személyek szükségesnek haaroznak meg ahhoz, hogy lehetővé
tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését,
amelyek nem tartalmaztak akár csalásból,
akfu hlbáből etedő lényeges hibás állítást.

3.

A

4.

Felelősek vagyunk

5.

A

számviteü becslések készítésesorán általunk a|ka|rnazott ielentős feltételezések
ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítésesorán tett jelentősebb becslések a Társaság
pénzügp kimutatásaiban megfelelően keriiltek kimutatásra.

az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteü törvénynek
megfelelően nyilvántattott adatokból történő valós összeállttásáétt és könl,veléséétt,az
egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteü törvénnyel, a vonatkoző beszámoló
készítésielvekkel és tényekkel való megfeleléséét.
vezetőség biztosítottnaklága, hogy a Társaságnál működő ügi,nteü és egyéb szoftverek
záft rcndszerben működnek és biztosítiák a jogszabáIyt előírásoknak megfelelő köny,velési,

2
ryrl7vántanási és bevallási feltételeket. A számviteli ryt|vántattás, mely a pén;ziigyt
infotmációk al*pja, pontosan és megbízhatőan a kelló Észletességgeltiikrözi a Tatsaság
ügyleteir
Á Tátsaság eleget tett a Iel{arczással kapcsolatos és a Számviteü törvényben előítt
kóvetelményeknek. A leltÁtt 2017. decembet 31-i fordulónapra vonatkozőan Tátsaság
teljes köróen felvette.

6.
7.

A

8.

Sot keriilt minden olyan módosításta vagy kőzzététeke a pénzngp, kimutatásokban,
amelyte vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fotdulónapja utáni időszakban

kapcsolt felek közötti viszonyok és iigyletek elszőmolása és közzététele a Számviteli
törvénnyel összhangban, megfelelően töténq ide&tve az tlyel ügyletekkel kapcsolatos
követeléseket vagy tatozásokat, az éttékesítések,beszerzése\ hitelek, áatlházások és
pénzátaűsok összegét, 2ft2in+szetződésekeq valalÁnt a szóbeü és íásbeli ganncÁkat.

bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt íf elő.

9,

Meggyőződésirnk szednt a nem helyesbített hibás állítások - amelyeket Önök a
könywizsgáJatuk sotán felártak és beazonosítottak -, valamint ezek hatásai sem
önmagukban, sem összességiikbefl nem lényegesek a pénzűgln kimutatások egésze
szempon§ából. A nem helyesbített hibás álhtasok ltsája, ha voltak ilyen hib"k,
mellékletkéntcsatolva van a jelen teljességi n5ltlatkozathoz.

10.

Elisme{i.ik felelősségiinke! hogy aTátsaságtelesítse az áItalános forgakni adó bevallássa|
a {atsasags adő bevűásáva\ a munkavá]lalók személyi jövedelemadqának levonásával, a
társadalombiztosítási |árulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos
kötelezettségert, továbbá megetőrítiüb hogy legiobb tudomásunk 52gfint a mu napig
minden ilyen jellegű bevallást aTátsaságrendben elkészített és beadott (ide nem ér6re az
adőzással kapcsolatban a könyr.vizsgp,lat áLtaI feltfutbibákat, amelyeknek az adő}n;atősáwal
való utólagos elszámolásáét és tendezéséérta T atsaságvezetése felel),

1,7. Nincs

tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tanazástő| vagy követeléstő| amely
jelentősen befolyásolná a cégiink pénzüg5n helyzetét

72.

Kijelentjiik, hogy a jelen telességi nyi7atkozat tétel napjátg tett áttekintésiink és
felm&ésiink qlapiáfl nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek

önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bbonytaJanságot jeleznének, amely jelentős
kétségetvetfretre fel a Társaságnak a vál]a]kozás folyatásata valő képességétilletően, a
pénzng5n kimutaások fotdulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi idószak
vanatkozásában. A vállalkozás pénziigyi és gazdaság1, helyzetét, a jelenlegi piaci
viszonyokat figyelembe véve nyilatkozunk, hory az adott köttilmények között z
vállakozás folytatásának elvén alapuló szárnvitel (pénzügyi beszámolási ketetelvek)
alkalmazása a beszámoLő készítéssotán helyénvaló, az egyszetősített éves beszámoló a
számviteü törényben tögíttett számviteü és értékelésielőfuások alapján elkószíüető,
Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy kötiilrnények, és
nem áil fenn olyan lényeges bizolytdanság amelyeket a vál]akozás fot1rtatásávaI
kapcsolatban kőzzé kellene tenntink a kiegészítő mellékletben.

A

rcndelkelésre bocsátott inforrnáció:

13.

Megadtuk Önöknek az aLábbiakat:
o Minden számvite]i és pénzügyi mJtlvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat,
valamint atapítői btztatozatot az Önök tendelkezésétebocsátottuk és minden
tr:anzakciőtól informáltuk Onöket, melyeknek a ielentésre haása lehet.
o további információkat, amelyeket a könywizsgálat céLjfua kértek tőliinh továbbá

3

o

kodátlan hozzáfétést a Tarsaságnál lévő olyan személyekhez, akiktői Önök
szükségesnek tartották könywiz sgálati biz onyíték beszerzését.

14,

Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseménytől vagy jelentős

szerződésrőI,

ameiyekől ne adtunk vo]na tájékoztatást, vagy amelyek nem szeíepelnének helyesen a
könyvelésben. Valamennyi ügylet rögzítése megtötént a számviteü nflvántattasokban és
azokat az egyszerűsített éves beszámoló üközi. Nem titkoltunk el, illetve nem

manipuláltunk adatokat, inforrnációkat.
15.

Nincs olyan terrrtink vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és
amely lényegesen befolyásolná eszközeink és fortásaink besorolását, vagy könyv szednti
éttékét.

16.

Semmilyen formális .vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs
bankszámláinkkal és befektetési szánlátnkal kapcsolatosan minden megállapodást
könywizsgáló

77.

rendelk ezésétebocsátottunk.

Szezódéseink mindazon szempon§ainak eleget tettiink, melyek nem teljesítésesetén
lényegesen befolyásolnák az egyszerűsített éves beszámolót. Nincs tudomásunk egyéb
bárminemű lényeges taftozástőI, vagy követelésről, mely a mérlegben foglaltakon kívül
ieientősen befolyásolná a Tátsaság pénzngy helyzetét. Nincsenek, illetőleg nem tudunk
olyan nem érvényesítettigényeinkrőI, melyek Társaságunk
szednt érvényesíüetők iennének.

los

képviselőjének véleménye

18.

I(özöltük Önökkel aTátsaságkapcsolt feleinek azonosítő adataít,valamint mindazokat a
kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekról tudomásunk van. A számviteli
n:Illvántartas, ami a pénzügyi információ aIapja, pontosan és megbízhatőan, megfelelő
részletességgeltiiktözi aTársaságkapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit,

19,

Kozöltük Önökkel azonkockázat áItafunk való felmérésénekaz etedményeit,hogy az
egyszerósített éves beszámoló csalás következtében lényeges hibás állításokat
tattalntazhztnak.

20.

I{özöltük Önökkel aTátsaságot érintő, az alábbiakban felsotoltak részvételévelelkövetett
csalással, vagy vélt csalással kapcsolatos vaiamennyi információt, amelyről tudomásunk
v211:

o
.
o

vezetés,
a belső konttollban fontos szerepet játsző munkatársak, r.agy

mások, akik esetében a csalásnak lényeges L:ratása lehetett az egyszetísített éves
beszámolóra

21.

Nem tötént szándékos mrrlasztás a Tátsaság vezetése, i]letve azon alka7mazottak tészétőI,
akik meghatátoző szeíepet töltenek be a számviteü és a beiső ellenőrzési tendszerben,
vaIamint az egyszerősitett ér.,es beszámoló elkészítésében,Nem történt szándékos
mu'|asztás azon más dolgozók ÉszétőIsem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi
információkat.

Közöltiink Önökkel minden ismett jogszabályi és szabáIyozási megnem felelést, vagy vélt
meg nem felelést, amelynek batásaít figyeiembe kellene venni az egyszerűsített éves
beszámoló elkészítésekot.Nincs tudomásunk egyéb olyan törvénysétéstől vagy
lehetséges törvény- vagy szabá|ysértéstől, amelynek következményét az egyszerúsített éves

beszámolónak tatta|maznia kellene, céItattaLék képzéséttenné szükségessé, vl9y a valós
kép bemutatása céljából a kiegészítőmellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem
érkezett olyan, a pénzigyl, ryltlvántatási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy

4
hiányosságokta utaló hatőság értesítés,amely ielentős hatással lett volna az egyszerősített
éves beszámolőta.

23.

24.

A

2017. december 37-i pénzűg5n kimutatások tartaknazzák a Tátsaság összes olyan
készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb tngatlanát és vagyonát,
amelytől tudomásunk van. A Tátsaság megfelelő jogcímmel rendeikezik a tulajdonában
lévő összes eszkőzte és nincsenek olyan jelentős következményekkel játő jelzáIogok,
biztosítékokvagy egyéb tethelések a Társaság egyetlen eszkőzén sem, amelvek ne
lennének bemutatva apénziigyt kimutatásokbanvagy al<tegészitő mellékletben.

Nem meriir.ltek fe1 olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessétennék az előző időszaki
hibák kotigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítéséta targyidőszal<t
p

25.

énzügyi kimutaásokban.

A

Társaság vezetésének, illetve az tányitással megbízott személyeknek nincs tudomása
olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terodzmus finansztrozása megelózéséről
és megakadályozásátől szőLő batalyos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát
kimedtenék.

A

jelen nyl|atkozat idópontjáig nem iutott tudomásunkta olyan tény, amely jelentős
hatással lenne a 2017. december 31-én zár,it üzleti évte vonatkozó egyszerűsített ér.es
beszámolóta, illetve ameiyet a kiegészitő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott
tudomásunkra olyan tény sem, amely bát nem befoiyásolja az egyszerísített éves
beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozíav váLtozást okozott volna
vagy okozhatna aTátsaságvagyoni helyzetében vagy tevékenységéneketedményében.

A

Á"-Lr C} eN^U i)}",u i;;;;; J.o^
ügyvezetó

pnpt sponT KFT.
zoro Bno vELENCEI úr zq-q.
apószÁna : 1 499817 7 -2-I3

E GYEZ Ó sÉGI

^rYILATKOZAT

Az BnOI SPORT

Szotgáltatő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság számviteli rendjéért,valamint a beszámoló összeállításáért felelős

yezetője (megbízott könryelője) ryilatkozom, hogy a Számlttelról szóló többször
módosított 2000. évi C. tv. 46. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Társasággondoskodott a n5nlvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről.

a

Nyilatkozom továbbá, hogy a nemzetgazdaság1 miniszter áItaI vezetett könyv,viteli
szolgáItatást végzők nyt|vántattásában szerepelek (regszaációs számom: 163624),
és rendelkezem a tevékenység ellátásfua jogosító engedéllyel.

Ezt a

nyilatkozatot a2 auditálás sotán végzett szúróptóbaszető ellenőrzések

kie gé s z ítés ek

é

nt a kö ny,wi zs gáIő

feLs z őlttás

áta tettem,

Budapest, 2018. május 10.

Tóthné

csics Mónika

rr7

2. SZAM{]
2017.

MELLEKLET

december

3l -i nérleg

Adószám:

|4998177-2-13

Cégbíróság:
Cégiegyzék szám:

Pest Megyei Bíróság
1

3-09- l 334 1 0

BnOl SPORT Szolgáltató

és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

2030 Erd,Velencei úí39-41

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:

20l7. december 3l

.

Erd, 20l8. rnájus 10.

o/1

C,-t-

-.#$];,§?+§ir,

I

ÉRot spoRl rrt

Adószám:

14998177-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-1334l0

A mérleg fordulónapja:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege " A" változat

201 7. decernber 3 l

.

!

l

l000HUF
A.
A.II.

A.III.

t

Befektetett_eszkőzök
Inmateriális javak

A.I.

,

Tárgyév

eV

735 259

2 245 334

531

Tárgyi eszközök
;

.
-..
l-,lozt)

1 733

Befektetett pénzügyi

l

983

l

l45

a lla

928
800

B.

Forgóeszközök

B.I.

készletek

B.II.

követelések

B.III.

Ertékpapírok
pénzeszközök

57 l35

15 l

Aktív időbeli elhatárolások

13 020

35 540

B.IV.

C.
!i

t20 6|5

iESZKOZOK (AKTIVAK)

OSSZESEN

__"i§ljállot:_
D.I. i Jegyzetttőke

i

,,,,,,,-",,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

Tőketartalék
-,

--",-"J

F.IL

62 643

0

0

8ó8 894

kötelezcttségek

i

Hosszú lejáratú kötelezettségek

i

FORRÁSOK (PAS§ZIVÁK)

i

,i*_.-

t4li
i

l0 000

696 695

]
.

Kötelezcttségek
Hátrasorolt

63 480

*!4?

|

D.V. llektitcitttartalék
iL"t.;totttartalék
D.VI. 'Ertékelésitartalék
D.VII. Adózott eredrnóny
F.
F.L

1

l0 796

,..,,....,.....,,,.,...,,.....1...,..,..

D_.:*

D.III.

i

88 63§

0

|

0
O
0
-1 1 I97

' 7iii2:
0

i

2 3ó9 509
_-____---_"--_*.l-_"

9.15_5ll

l50 000
I 424 022
0
0

-80 957

or, *rí
0

704 005

:

384 805

s6s 894

i

2369 50§

G.

össZEsEN ;

1

Cts
",f#l*$í,*lii,r,

cr*

3.

,77

SZAMLI

20í 7. január í. - 20l7.

MELLEKLET

december

3í -lg tartó ü{eti

eredrnénykimutatás

éure uonatkoryó

Adószám:
Cégbíróság:

149981"77-2-13

Pest Megyei Bíróság

Cégiegyzékszám: 13-09-1334l0

nnOl SPORT Szolgáltató

és Kereskedelmi

Korlátott Felelősségű Társaság

a030 Érd,
ZVJV
7-1 l
Llu.
Velencei
Y l lvltlvl
űí
uL J39-4l

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség elj árással)

Beszámolási időszak: 2017 , janlár 0l. - 2017 . december 31.

Erd,20l8. május

10,

], , :.:] j:::.]::i:i,

Érdi,$port Kft,

zosoTrá, Veiencei ű 3941,
Asz.:14|s931T7-2,"l3

:.]

a

ERpt spoR,r xrt

Adószám:

14998177-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-133410

Egyszerűsített éves treszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2017 . január 0l . - 2017 . december 3 l .
1000HUF
I.
I

III.

IV.
V.

év i

ElőzL\

Értékesítésnettó árbevétele

336 262

449 378

0

0

Aktivált saját teljesitmények értéke
Egyéb bevételek

Ányug,.tt.gű-i;iordítások .-

---

Személyi jellegű ráfordítások

174 936

135 581

2I9 547

229 594

282

86l

353 865

62 654

8l1

15 197

VI.

Ertékcsökkenési Ieírás

6I l51

VII.

L.gyeb raIordltasol(

13

A.

üzxnrt (tTzLETD TEvÉKEN ysÉG ERoDNlÉNyn
(r+-II+III-IY-V-VI-VII. sor)

-66

l12

-76 35l

n+.t

Vrrl:

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi nűveletek ráfordításai

B.

PENZÜGYI MŰVBLETEK EREDMENYE (VIII-IX. sor)

C.
X.

ADÓzÁS E_LóTTI ERED]!l É),i\,(+A+B)

D.

Tárgyór,

8

Adófi zetési kötelezettség
l ADOZOTT EREDMENY (+C-X)

8

-4 003

i
|
1022|

-3 553

l75

-79 904

-7l l97§-*#

-80 957

-7{}

I053

^^Ll^-.
CJ],.
I

-.#:!l*§§;§r'

4.

SZAMU MELLEKLET
717

Kieges7ltő nelléklet a

20l7.

éui egs7er,úísíntéues besvínolóho7

ÉnOI SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

2030.Érd, Velencei út 39-41.
Adószám : 1 4998177 -2-13
Statisztikai számjel: I 499817 7 -93
CG.: 13-09-I334I0

1

9-

1

1

3- 1 3

KIEGÉszÍrŐ uprlÉrrpr
a 2017 . évi egyszerűsített éves beszámol óhoz

Érd,201 8. május 10.

J,:1]r

'Éioi §po*xrt]

2m0 Érd, Velencai

út 3s41.

Asz.:,í4998177-2-,l3

r

Az ÉRDISPORT

Szolgáltató Kft 2009. novembe
l9-én alakult, előzmény
nélküli új vállalkozásként. A Pest Megyei Bíróság a Kft-t 2009. december 02-an
jegyezte be. A Kft székhelye: 2030. Érd, Velencei út 3g-4L Honlapcím:
handballerd.hu.

Tulajdonosok:

ERD MJV

Önkormányzata

2030. Érd, Alsó utca

IOOYr

150.000 eFt

1.

A Kft fő tevékenysége93.I9 Egyéb sporttevékenység.

A beszámolót Szántó Erzsébet Gizella (2030. Érd, Kócsag utca 44.) úgyvezető
jogosult aláími. Yálasztotí könyvvizsgáló: Luda Erika kamarai íag
könyvvizsgáló, nyilvántartási száma,. 007124 (LP ADVISOR Bt,_ Kamarai
nyilvántartási szám a: 004220).

A Kft célja a

városban működő tömegsport működtetése, valamint a
szakosáályok (kézIlabda, stb.) minél színvonalasabb verseny-feltételeinek
szervezése, lebonyolítása, és a sportolók versenyzésénekbiztosítása.

Az ÉnOtSPORT Kft a

beszámolási időszakban rendszeres,gazdasági
tevékenységet székhelyénkívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe
nincs.

A

beszámoló elkészítésével,
a számviteli feladatok irányításáva| megbízott
személy mérlegképes könyvelői képesítésselbír, a nyilvántartásba vételt végző
szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilván_tartásában
szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért
felelős személy: Tóthné Bencsics
(246I.
Mónika
Tárnok, Csillag utca 2., sz.: Budapest, 1974.04.20.) an.: Spiller
Mária, r egisúrációs száma : I 63 624).

A vállalkozás a 2000. évi C. törvény

alapján kettős könyvviteltvezéi' valamint
egyszerűsített éves beszámolőtkészít. Üzleti év fordulónapja: december 31. A
mérlegkészítésidőpontja: március 31. A mérleget a Sztv. I. sz. melléklet ,,A"

változaía szerint készítiel, mérlegszerű elrendezéssel. Eszközeinek és
forrásainak év végi zárő értékéta Sztv-ben meghatározott általános elvek

alapján állapítja meg. A devizás eszközeit valamint forrásait MI§B éves utolsó
banknapi utolsó deviza árfolyamán mutatja ki. A mérleg szerinti eredményét
összköltség eljárássalhatározzameg a Sáv. 2. sz. melléklet ,,A" változat szerint.
Hivatkozva a 2000.évi C. törvényre a Számvitelről 96.§ (4) bekezdésére,az ott
felsorolt tartalmakat a vállalkozás nem köteles bemutatni. A kivételes nagyságú
bevételek, költségek, ráfordítások nagyságát a vállalkozás az összes bevételének
4 0oÁ -b an határ o zza m e g.

2

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
l./ Befektetett eszközök:
A társaság a befektetett eszközöket a mérlegben könyv szerinti értéken
mutada ki, azaz a bruttó értékés az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként.
Az értékcsökkenési leírás negyedévente kerül elszámolásra. A 100 eFt alattt
egyedi beszerzési éftékűtárgyi eszközöket a Kft egyösszegben, költségként
számo\a el. A 100eFt és 200eFt közötti bruttó értékkelbíró befektetett
eszközöket 2 év a|att, az e fölötti bruttó értékűbefektetett eszköz.ők pedig a
várható hasznáIati idejük arányában (lineárisan) kerülnek leírásra. A
maradványértéket az eszköz elhasználódás- kori várható piaci értékénhatározza
meg. A vállalkozás 2017-ben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. A
Kft befektetett eszközeinek értéke2017 . december 31-én: 2.245.334 eFt.

jogok
Ingatlanok
berendezések

- Vagyoni értékű
- Műszaki gépek,
- Egyéb berendezések, felszerelések, gépek,
- Tartósan adott kölcsön

Részesedések

2./

(kaució)

t.q§: ePt
2.160.916 eFt
7I.284 eFt
járművek 10.006 eFt
800 eFt
3'45 eFt
10.796 eFt

Készletek:

62.643 eFt

3./ Követelések:

Vevők

54.305 eFt
2.854 eFt
5.484 eFt

Egyéb követelés
Nav-nál túlíizetés
4.1

15.196 eFt

Pénzeszközök:
Ft Készpénzkészlet:

434 eFt
267 eFt
EURO va|utapénztár
3841. Elszámolási betétszámla: 14.495 eFt

5./

35.540 eFt

Aktív időbeli elhatárolások:

AIE:

Bevételek
2018-ban számlázott, de 2017. évet érintő

MKSZ

támogatás

Költs égek, ráfordítás ok AIE :
2018. évi biaosítási
Web+hangtárhely 2}I8-rajutó

díjak

bevétel:

34.703 eFt
145 eFt
34.558 eFt
B37 eFt

rész

489 eFt
14 eFt

Match meeting 2018-ra jutő rész
Egyéb,201S-ban megvalósuló ktgek

200 eFt
134 eFt

935.511 eFt

6./ Saját tőke:

Jegyzetttőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Adőzoít eredmény

150.000 eFt
I.424.022 eFt
- 557.554 eFt
- 80.957 eFt

2017 -ben a tulajdonos apport-bevitellel tőkeemelést hajtott végre;

- 140.000 eFt-ot Jegyzett tőkébe,

- 727.327 eFt-ot Tőketartalékba helvezett.

384.805 eFt

7./ Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Tulajdonostól kapott

kölcsön

384.805 eFt.
A 2000.évi C. törvény a számvitelről 90.§ (3.) alapján az Erd Megyei Jogú
Város Önkormányzatátől kapott tagi kölcsön biztosítékakénta hiteles tulajdoni
lap 10. pontjában foglalt 4769012014.12.03 száműhatározat alapján bejegyzésre
került jelzálogjog ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzata számára,
384.805.000 Ft tőke és járulékai erejéig.
8./

74.074 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek:

köt.

21.546 eFt
19.458 eFt
Munkabérek
28.733 eFt
Szállítói tarlozások
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1.506 eFt
13 eFt
Helyi adóhatóság kés.pótlék
2.818 eFt
Ipanizési adó
Adóhatósággal szembeni

9./

975,119 eFt

Passzív időbeli elhatárolások:
Bevételek PIE:
TAO támogaíás fel nem hasznáIttésze
2018-ra jutó ár bevételek
Kólts égek, ráfordítás ok PIE :
Tagi kölcsön kamat
2018-ban felmerülő , de 2017 -et érintő

52.590 eFt
14.187 eFt
38.403 eFt

52.007 eFt
5 1.3

költségek

Halasztott bevételek:
Sportc sarnokra kapott támo gatás kö ltsé ggel nem

1

7 eFt

;|'

690 eFt

870.522 eFt
e l

lentétel ezett r észe.

4

EszKözör

rs ronnÁsor összESEN:

2.369.509 eFt

Eredmény-kim utatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

t.l Értekesítésnettó árbevétele :

449.378 eFt

2.lEgyéb bevételek:

135.581 eFt

ráfordítások:
anyagköltség 22.404

3.1 Anyagellegű
- igénybevett
- egyéb
- Közvetített

szolg.

szolg.
szolg.

229.594 eFt

eFt
202.057 eFt
5.066 eFt
67 eFt

ráfordítások:
266.735 eFt
bérköltség

4.1 Személyi jellegű
-

- szem. jell. egy.
-

kiftz.

bérjárulékok

45.385 eFt
41.745 eFt

5.1Ertékcsökkenési leírás:
- Tárgyi eszközök ÉCs-le
- KisértékűTE Écs-le
6.1

7.1

353.865 eFt

62.654 eFt
57.363 eFt

5.29t eFt

Egyéb ráfordítások:
8.539 eFt
- Helyi adófiz. köt.
- Különfele egyéb ráford.
46 eFt
- Bírságok, kés.kamatok 5.030 eFt
- Ktgvetéssel elsz.adók
352 eFt
969 eFt
- Káresemények
- Kivezett Immat javak. KSZÉ 260 eFt
1 eFt
- Kerekítések

Üzleti tevékenység eredménye:

bevételei
9.1Pénzigyi műveletek ráfordítása
lD.|Pénzügyi műveletek eredménye:

1

5.

-" ii

-

76.351 eFt
8 eFt

8./ Pénzügyi műveletek

l2./ Adózús előtti eredmény:

197 eFt

-

3.561 eFt
3.553 eFt

- 79.904 eFt

;l,?jn,

5

1

3 ./

Adófi zetési kötelezettség
(Jövedelem-minimum alapj

1.053 eFt
án. )

-

l4.1 Adőzott eredmény:

80.957 eFt

Társasági adóalap me ehatározása:
Adőzás előtti eredmény:

- 79.904 eFt

63.977 eFt

Adóalapot növelő tételek:
- Sztv. Szerinti ÉCS
- Jogkövetkezmények
- Kivezetett immatjavak KSZE

62.654 eFt
5.063 eFt
260 eFt
55.989 eFt

Adóalapot csökkentő tételek:
55.729 eFt
- Tao. Tv. Szerinti ÉCS
- kivezett immat javak nyilvántartás sz.értéke260 eFt

Korrigált

adóalap:

Társasági adófizetési
(Jövedelem-minimum

kötelezettség:

csökkentő tétel:
Növelő tételek:
Korrigált bevétel:

megállapítása

+
+
:

1.053 eFt

:

584.967 eFt

OeFt
OeFt
584.967 eFt
11.699 eFt
1.053 eFt

Adóalap (2oÁ):
Adő (9%):

A

71.9l§ eFt

alapj án. )

2017 . évi Jövedelem-minimum

Éviösszes bevétel:

-

vállalkozás 20l7-ban a társasági adólapaját a jövedelem-minimum alapján

á|lapitja meg.

A Kft

átlagos statisztikai állományi létszáma 32 fő. Ebből 8 fió állandó
megbizási díjas, 24 fő alkalmazott. Ez utóbbiak 2017. évi bérköltsége: 244.755
eFt volt. Mely után a Munkáltató 23.867 eFt Kifizetői EKHO-t, 614 eFt
Szald<épzésihozzájárulást és 8.350 eFt Szociálishozzé4árulási adőtftzetett meg.
A Kft azigyvezetőnek 2}l7-benbruttó 5.448 eFt megbizási díjatfizetetíki.
Ka pott támogatáso k bem utatása

:

128.829 eFt

6

- Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott:
- TAO látvány csapatsport támogatás:

3.104 eFt

I25.725 eFt

A vállalkozás főbb mutatói:
2016.
1./ Tőkeerősségi mutató

2./ Kötelezettségek

aránya

3./ Tőkemultiplikátor
4./ Eladósodottság foka

1.
6./ Befektetett eszk. fedezete
7 .l Arbevétel arányos jöv.
5./

Likviditási mutató

8,07

40,25

2017.

39,48
19,37

1253,11

253,28

39,82
299,90
8,59
- 21,17

19,37
119,66
4I,66
- 18,02

Index

oÁ

489,22
48,12

20,2I
48,64

39,90
484,98

85,|2
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A sAJÁT
Megnevezés

rőxB ALAKurÁse

Saiát

Jegyzett

tke

tke

Jegyzett,
de

be nem

Tke
taftalék

Eredmény

Lekót tt

tattalék

tattalék

Éttékelési

Adózott
etedmény

taLtaalék

ftz. t, ke

Nyitóállomány az év eleién

t

A.saiát

E| z

-7t197

ke iisszetételének változása
71197

évi etedmény áwezetése eredménytatalékba

J egyzett tóke emelés eredménytattalékból vagy tóke tartalékból

tvezetés eredménytatalék és t ketattalék kozott

Atvezetés etedménytartalék és lekotott tattalék kózón
tvez etés ttíketartalék
ós lckotott tartalék
ki

jzrltt

Egyéb mozgások

727327
727327

összesen
A saiát

t

ke értékénekváltozása

Jegyzett

t

ke emelés vagy csokkentés

727327

71197

-71197

Befizetés etedmény-, t ke-,vagy lekotott tartalékba

T

ketattaIék vagy etedménytatalék átadás

'Iíjketartalékr.agy etcdménvtartalék átr.étcl
,80957

Zfu

-

állornány az év végén.

8

B0957

80957

