


I. Általános rész 

 
I/1 A vállalkozás bemutatása 

 

1. Cég elnevezése: KBSC FC Sportszervező és Szolgáltató Kft. 

2. A cég rövidített elnevezése: KBSC FC Kft. 

3. A cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 2. 

4. A cég telephelye: - 

5. A cég adószáma: 11751157-2-05 

6. Cégjegyzékszáma: 05-09-007313 

7. Statisztikai számjele: 11751157-9319-113-05 

8. Internetes honlapja: www.kbsc.hu 

9. A cég alapításának éve: 1998. 

10. A cég főtevékenysége: 9319 Egyéb sporttevékenység 

11. A cég jegyzett tőkéje:  

2021. január 01-én 3.000.000.- Ft 

2021. december 31-én 3.000.000.-Ft 

A társaság tagjai: belföldi jogi személyek 

 

Tulajdonos neve Székhely Jegyzett tőke (e Ft) 

Bánhorváti S.E. 3642 Bánhorváti, Petőfi u. 1/a. 100 

Sztupák Péter 3700 Kazincbarcika, Ménes u. 11. 2900 

 

A társaság képviseletére és cégjegyzésre jogosult: Wächter Balázs 

A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés 

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:  

           Wächter Balázs 

A társaságnál felügyelőbizottság nincs. 

A társaság a tevékenységet határozatlan ideig folytatja. 

A számviteli törvényben előírtakon túlmenően, további információk megadására nincs 

szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós 

összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához. 

 

 

I/2 A számviteli politika főbb vonásai 

 

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések 

 

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az 

adottságainknak, körülményeinknek megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, 

eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási 

kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi 

előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és 

az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 

 

 

1. A beszámolási forma: 

A társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített 

beszámolója: 

            Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben  
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            foglaltaknak. 

▪ A mérleg „A” változatban készült 

▪ Eredmény-kimutatása: Összköltségi eljárással készült, formája: „A” változat 

▪ Kiegészítő melléklet 

▪ Üzleti jelentés. 

 

Az éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti 

a bruttó elszámolás elvét alapul véve. 

A kiegészítő mellékletében a törvényben felsorolt tartalmi elemek közül azok nem kerültek 

bemutatásra, melyek vonatkozásában a társaságnak nincs adata. 

 

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: 

 

      Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

      A mérlegforduló napja: 2022. december 31. 

      A mérlegkészítés időpontja: 2023. március 31. 

 

3. A beszámoló készítése, aláírása: 

 

     A beszámoló nyelve: magyar 

     A beszámoló pénzneme: forint 

     Aláíró: Wächter Balázs (2083 Solymár, Eper u. 15.) 

 

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: 

A társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok 

forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében 

biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra. 

 

5. A beszámoló közzététele: 

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámolót 

elektronikus úton az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi. 

 

6. A számviteli alapelvek érvényesítése: 

A vállalkozás folytatásának elve; folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság 

elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a 

tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-

haszon összevetésének elve. 

 

7. Összehasonlíthatóság biztosítása: 

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

 

8. A számviteli rendért felelős személy 

A számviteli külső szolgáltató – megbízási szerződés alapján – BARCIKA PROJEKT  

Kft. (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32.) személyében Hadi Andrea (3645 

Mályinka, Csillagfény tető 3.) regisztrált mérlegképes könyvelő (vállalkozási 

szakirány), regisztrációs száma: 163640. 

 

9. Könyvvizsgálati kötelezettség: 

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. 
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a alapján nem kötelező a 

könyvvizsgálat, de a könyvvizsgálat a Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc 

Szabályzata miatt szükséges. 

 

KOBAN Kft. 

(3535 Miskolc, Őz u. 22.; Regisztrációs szám: 001311) 

A könyvvizsgálat elvégzésére a társaság által kijelölt személy: 

Kovács András (Kamarai nyilvántartási száma: 004811) 

 

A társaság az alábbi értékelési módot alkalmazza: 

 

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség illetve előállítási 

költség. Terv szerint lineáris módszerrel a számviteli törvény előírásainak figyelembe 

vételével a várható használati idő tervezésével kerül leírásra. 

 

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. A beszerzési ár részét képezik 

az aktiválásig felmerült banki költségek, hitelkamat és biztosítási díj, a beszerzéshez 

kapcsolódó adók, illetékek, a le nem vonható ÁFA, valamint a hatósági és egyéb díjak. 

Cégünk nem készít saját előállítású tárgyi eszközt.  

 

A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. 

 

Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz 

könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, illetve 

abban az esetben, ha fenti eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé 

válik, megrongálódik vagy megsemmisül. 

 

Az 200.000.- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egy 

összegben leírásra kerülnek, nyilvántartásuk a selejtezésig vagy az értékesítésig az 

analitikában történik.  

 

A társaság élt a számviteli törvény és a számviteli politikája által biztosított lehetőséggel, így 

a társaság tulajdonában lévő telek piaci értéken került meghatározásra. A sportszabályozási 

rendszer elvárásainak megfelelően a társaság a játékjogot bekerülési értéken szerepelteti a 

mérlegben, így értékkülönbözetet illetve értékelési tartalékot a játékjogon nem mutat ki. 

 

 A készletekről év közben sem mennyiségi, sem értéknyilvántartást nem vezetünk. A 

fordulónapon teljeskörű mennyiségi és minőségi felvétellel leltározunk. A készletek év végi 

értékelésénél a FIFO módszer kerül alkalmazásra. 

 

A pénzeszközöket a fordulónapi leltár szerint a főkönyvi kivonattal egyezően tartjuk nyilván. 

 

Aktív időbeli elhatárolások: bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de 

csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló 

napját követő időszakra számolhatók el. 

 

Passzív időbeli elhatárolások:  

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét 

képezi.  
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- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg 

fordulónapja után merülnek fel. 

- Halasztott bevételek, melyek a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül 

kapott támogatás, juttatás. 

 

A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. 

A mérlegforduló napja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő 

kötelezettségek. 

A lejárt és kétes követelésekre értékvesztést számolunk el, valamint a várható 

kötelezettségekre céltartalékot képezünk. 

 

Devizás tételek értékelése: a deviza-valuta csökkenések elszámolása átlag árfolyamon valósul 

meg. A devizás eszközök és források év végi értékelése fordulónapi MNB árfolyammal 

történik.  

 

A számviteli alapelveket társaságunk maradéktalanul figyelembe vette, azoktól eltérés nem 

történt. Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése 

során a számviteli törvény általános előírásai alapján jártunk el. Az előző évhez képest 

értékelési eljárásaink nem változtak, így a beszámoló adatai összehasonlíthatóak.  

 

Az értékelési elvek kialakításánál az óvatosság és a vállalkozás folytatásának alapelveit 

tartottuk leginkább szem előtt. 

 

A jelentős hiba mértéke: 

Revízió, önrevízió által feltárt hiba előfordulása esetén annak hatása a megbízható, valós 

képet lényegesen befolyásolja, ha a jelentősnek minősített hibák, hibahatások összevont 

egyenlegként számított értéke lényegesen megváltoztatja a saját tőke értékét. 

 

A társaság jelentős összegűnek minősíti mindazon hibát, amelynél a különböző ellenőrzések 

során – ugyanazon évet érintően – a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét 

növelő – csökkentő értékének előjeltől független együttes összege eléri vagy meghaladja a 

mérlegfőösszeg 2%-át, vagy ha a 2% meghaladja az 1.000e Ft-ot, akkor 1.000e Ft. 

 

2022. évben Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek a működési és infrastrukturális  

támogatások (későbbiekben részletezett). Kivételes nagyságú költségek és ráfordítások között 

13.010 e Ft megítélt kártérítés, költségtérítés került ráfordítás ként elszámolásra és ezzel 

összefüggésben  8.918 e Ft egyéb szolgáltatás. 

 

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan 

 

II/1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének 

valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1.- 2. sz táblázat szemlélteti. 

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök nem lettek maradéktalanul aktiválva, 

így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben szerepelnek.  

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének 

elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. 

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést számoltunk el, melyet a lenti (3. számú) 

táblázat szemléltet. 
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Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének és értékcsökkenésének változása (1. sz 

táblázat) 

 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 

I. Immateriális javak 10.458   0 7.678 2.780 -7.678 

Vagyoni értékű jogok 10.458   0 7.678 2.780 -7.678 

   ebből: játékosok értéke   8.458   0 7.678  780 -7.678 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejl. akt értéke 0 0 0 0 0 

Alapítás-átszerv akt. értéke 0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 1.844.367 91.102 19.714 1.915.755 71.388 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 

 

1.523.733 

 

0 

 

0 

 

1.523.733 

 

0 

Műszaki ber.gépek, járm. 9.971 198 0 10.169 198 

Egyéb berend., felsz. 170.109 19.516 0 189.625 19.516 

Befejezetlen beruházások 127.461 71.388 19.714 179.135 51.674 

Beruházásokra adott előleg 13.093 0 0 13.093 0 

Befektetett eszk.össz. 1.854.825 91.102 27.392 1.918.535 63.710 
 

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenés változása (2. sz táblázat) 

 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 

I. Immateriális javak 4.683 1.413 5.316 780 -3.903 

Vagyoni értékű jogok 4.683 1.413 5.316 780 -3.903 

   ebből: játékosok értéke 4.683 1.413 5.316 780 -3.903 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejl. akt értéke 0 0 0 0 0 

Alapítás,átszerv akt értéke 0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 468.138 121.946 0 590.084 121.946 

Ingatlanok 405.355 94.198 0 499.553 94.198 

Műszaki ber.gépek, járm. 2.322 1.531 0 3.853 1.531 

Egyéb berend., felsz. 60.461 26.217 0 86.678 26.217 

Befejezetlen beruházások 0 0 0 0 0 

Befektetett eszk.össz. 472.821 123.359 5.316 590.864 118.043 

 

 

Terven felüli értékcsökkenést Kálmán Szilárd kapcsán számolt el a társaság 283eFt 

összegben, Vladul Stefán kapcsán 313eFt összegben, Mitruscsak Leonardo kapcsán 4.720eFt 

összegben, játékjoguk idő előtti megszűnése miatt. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés nem 

volt sem az immateriális javaknál, sem a tárgyi eszközöknél. 

Beszerzéskor egy összegben költségként elszámolt tárgyi eszköz beszerzése nem történt. 

A játékosokhoz fűződő gazdasági jogokat teljes egészében Cégünk, mint licenc kérelmező 

birtokolja.  
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Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének változása (3.sz. táblázat) 
 

 

 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 

I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 

   ebből: játékosok értéke 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejl. akt értéke 0 0 0 0 0 

Alapítás,átszerv akt értéke 0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 166.051 42.163 0 0 42.163 

Ingatlanok 166.051 42.163 0 208.214 42.163 

Műszaki ber.gépek, járm. 0 0 0 0 0 

Egyéb berend., felsz. 0 0 0 0 0 

Befejezetlen beruházások 0 0 0 0 0 

Befektetett eszk.össz. 166.051 42.163 0 208.214 42.163 

 

 

B.I. Készletek 

 

A mérleg készletek sorának tárgyidőszaki adatai: 

 

Megnevezés Összeg eFt 

Szurkolói mez    363 

Szurkolói sál    733 

Összesen 1.096 

 

 

B.II. Követelések bemutatása 

 

A 2022. december 31-i követelések részletező bemutatása 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Belföldi vevő 49.195 

Rövid lejáratú kölcsönök 47.177 

Adók 38.163 

Munkavállalókkal szembeni követelés 30 

Egyéb támogatás 0 

Egyéb követelések 833 

ÖSSZESEN 

 

135.398 

 

 

B.III. Értékpapírok  

 

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik 
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B. IV. Pénzeszközök 

 

A mérleg Pénzeszköz sorának tárgyidőszaki adatai 
 

Pénzeszközök Összeg eFt 

Pénztár, csekkek 14.599 

Bankbetétek 282.384 

Összesen 296.983 

  

C. Aktív időbeli elhatárolások 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Aktív időbeli elhatárolások 211.679 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása – szponzorációs díj, támogatások 204.676 

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása         7.003 

 

D. Saját tőke 

 

MEGNEVEZÉS 2019.12.31 2021.12.31 2022.12.31 Változás 

2021-2022 

Saját tőke -218.543 10.615 58.825 48.210 

Jegyzett tőke 3.000 3.000 3.000 0 

Tőketartalék 0 0 0 0 

Eredménytartalék -115.810 -221.543 -158.435 63.108 

Lekötött tartalék 0 0 0 0 

Értékelési tartalék 0 166.051 208.214 42.163 

Adózott eredmény -105.733 63.107 6.046 -57.061 

 

Az ügyvezetés a taggyűlésen a 2022. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését 

javasolja a tulajdonosoknak. 

 

E. Céltartalékok 
 

Céltartalékot a 2022-es évben nem kellett képezni. 

 

F. Kötelezettségek 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek  0 

    Ebből egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 

    Ebből tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 299.380 

    Ebből szállítók 8.426 

    Ebből kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 0 

    Ebből egyéb viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség 0 

    Ebből rövid lejáratú hitelek 0 
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    Ebből adók  6.746 

    Ebből vevőktől kapott előleg 88.970 

    Ebből támogatási előlegek 162.133 

    Ebből munkavállalók felé fennálló kötelezettség 24.007 

    Egyéb 9.098 

ÖSSZESEN 

 

299.380 

 

Függő kötelezettségeink nincsenek. 

 

Hátrasorolt kötelezettség: a Kft-nek 5 évet meghaladó kötelezettsége nincs. 

 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Passzív időbeli elhatárolások 1.822.835 

Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg-ek, ráfordítások elhatárolása  1.315 

Halasztott bevételek – eszköz beszerzésre kapott támogatás 1.776.490 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása – működési célú támogatás 45.030 

 

Költségek költség-nemenkénti megoszlása a következőképpen alakult: 

 

KÖLTSÉGNEM Összeg /eFt/ Megoszlás /%/ 

Anyagjellegű ráfordítás 184.823  24,63  

Ebből anyagköltség  71.642  38,77 

Ebből igénybe vett szolg  80.306  43,45 

Ebből egyéb szolg értéke  32.795  17,74 

Ebből eladott áruk besz ért  80  0,04 

Ebből közv szolg  0  0 

Személyi jellegű ráfordítás 416.174  55,46  

Ebből bérköltség  385.544  92,65 

Ebből személyi jell kifiz    13.095   3,14 

Ebből bérjárulék    17.534  4,21 

Értékcsökkenési leírás 123.359  16,44  

Egyéb ráfordítás 26.083    3,47  

ÖSSZESEN 750.439  100  

 

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételei: 

Megnevezés Összeg e Ft 

Karbantartási költségek 8.562 

Szállás  3.984 

Biztonsági szolgálat 5.064 

Személyszállítás 14.124 

Könyvvitel, közjegyző, ügyvéd, szakértő 10.415 

Működés, átigazolás 3.214 

Orvos, egészségügy 6.252 

Menedzseri díj 6.075 
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Egyéb igénybe vett szolgáltatás 22.616 

Összesen: 80.306 

 

Adózott eredmény levezetése 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Adózás előtti eredmény 7.411 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen 126.825 

Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen 126.809 

Adóalap 7.395 

Adóalap (jövedelem minimum alapján) 15.172 

Társasági adó (9 %) 1.365 

Adókedvezmények 0 

2022. évi adófizetési kötelezettség 1.365 

Adózott eredmény 6.046 
 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg  7.593 

Az Szt. Alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli 

értékcsökkenési leírás, illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásból való 

kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg 

119.232 

A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott 

összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 50%-a, legfeljebb 500 

millió forint 

0 

ÖSSZESEN 126.825 

 

 

Adózás előtti eredményt növelő tételek 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Az Szt. Alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli 

értékcsökkenési leírás, illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásból való 

kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg 

125.721 

Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés  

Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összeg 206 

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok TAO növelő, pénzbüntetés 882 

ÖSSZESEN 126.809 

 

 

Bér adataink az alábbiak: 

 

Az átlagos statisztikai létszámunk 2022. évben 46 fő volt. Az elszámolt bérköltség 385.544e 

Ft, személyi jellegű kifizetések 13.095e Ft, bérjárulékok 17.534e Ft, az alábbi megoszlásban: 



 10 

 

állomány 

csoport 
bruttó bér bérjárulék összesen 

2022 
egyéb 156 244eFt 9 126eFt 165 370eFt 

labdarúgó 229 300eFt 8 408eFt 237 708eFt 

 

Bérjárulékok részletezése 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

 

Szociális hozzájárulás           8.116 

EKHO             8.556 

Rehabilitációs hozzájárulás              720 

Egyéb                 142 

ÖSSZESEN           17.534 

 

Személyi jellegű kifizetések részletezése 

 

MEGNEVEZÉS Összeg /eFt/ 

  

Reprezentáció 984 

Vendéglátás 

Kiküldetés, utazási kg. 

Egyéb 

9.556 

2.342 

213 

ÖSSZESEN 13.095 

  

Támogatások 
 

Működési célú támogatások tárgyévben 

 

Támogató Szervezet Program 2022.01.01- 12.31 

időszakra elszámolt 

vagy elszámolásra 

tervezett támogatás 

Folyósított 

támogatás 

Kazincbarcika Város 

Önkormányzata 

Sportfejlesztési támogatás - 2021 92 567 493 Ft 92 567 493 Ft 

Sportfejlesztési támogatás - 2021 110 000 000 Ft 110 000 000 Ft 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 

TAO sportágfejlesztési támogatás – 

2020/21 - működési cél 

28 654 615 Ft 28 654 615 Ft 

TAO sportágfejlesztési támogatás – 

2021/22 - működési cél 

91 969 659 Ft 91 969 659 Ft 

Utánpótlás nevelési támogatás 2020/2021 

(Produktivitás) 
20 010 149 Ft 20 010 149 Ft 

Utánpótlás nevelési támogatás 2021/2022 

(Produktivitás) 
19 552 298 Ft 19 552 298 Ft 

NBIII működési célú támogatás 

2021/2022 
14 780 390 Ft 14 780 390 Ft 

NBII női működési célú támogatás 

2021/2022 
923 750 Ft 923 750 Ft 

TAO sportágfejlesztési támogatás 

2022/2023 működési cél 
60 439 374 Ft 92 594 876 Ft 

Utánpótlás nevelési támogatás 2022/2023 

(Produktivitás) 
36 249 318 Ft 41 050 000 Ft 

NBII női működési célú támogatás 

2022/2023 
321 460 Ft 527 800 Ft 
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Infrastrukturális célra kapott támogatás 

 

Támogató 

Szervezet 

Program 2022.01.01- 12.31 

időszakra elszámolt 

vagy elszámolásra 

tervezett támogatás 

Folyósított 

támogatás 

Kazincbarcika 

Város 

Önkormányzata 

Sportfejlesztési támogatás - 2021 9 195 000 Ft 60 000 000 Ft 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 

TAO infrastruktúra fejlesztési 

támogatás – 2022/23 

5 562 819 Ft 5 562 819 Ft 

TAO infrastruktúra fejlesztési 

támogatás – 2017/18 

21 500 000 Ft 21 500 000 Ft 

 

Egyéb támogatás 

 

Támogató Szervezet 2022.01.01- 12.31 

időszakra elszámolt 

vagy elszámolásra 

tervezett támogatás 

Folyósított 

támogatás 

Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 
Borsod-Bau Közműépítő Kft 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 
 

 

Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak juttatásai 

 

A Társaság a tárgyév folyamán a vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak 

nem folyósított előleget, kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát. A társaságnál vezető 

tisztviselőként csak az ügyvezető részesül díjázásban, melynek éves összege bruttó 2.400.000 

Ft/hó a tárgyévben. 

 

Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 1.150.000,-Ft + áfa díjat 

számít fel. 

A könyvvizsgáló a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatást, 

adótanácsadói szolgáltatást nem nyújtott. 

 

Egyéb tájékoztató információk 

 

A beszámoló a vállalkozás folytatása elve alapján készült, ezen elv a társaságunkra nézve azt 

jelenti, hogy további tulajdonosi segítséggel a zavartalan egyensúlyi működést biztosítjuk. 

Zálogjoggal biztosított eszközeink és tulajdonjog fenntartással rendelkező eszközeink 

nincsenek. 

Fordulónap utáni jelentős események nem történtek. 
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Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzet bemutatása 

 

A mutató megnevezése és tartalma Előző év 

% 

Tárgyév 

% 

1. Saját tőke növekedési mutató 

Saját tőke/Jegyzett tőke 

3,54 19,61 

2. Tőkefeszültségi mutató 

Idegen tőke /Saját tőke x 100 

20540,85 3679,46 

3. Tőkeerősség 

Saját tőke / Összes eszköz  x 100 

0,48 2,70 

4. Tőke forgási sebessége 

Értékesítés nettó árbevétel/Saját tőke 

13,22 2,34 

5. Befektetett eszközök aránya 

Befektetett eszk/ Eszk.összesen x 100 

70,65 70,42 

6. Eszközcsoportok aránya 

Forgóeszközök/Befektetett eszközök  

30,34 28,22 

7. Készletek fordulatszáma 

Értékesítés nettó árbev/ Készletek  

10791,08 12557,57 

8. Likviditás 

Forgóeszk./Rövidlej.köt. x 100 

245,77 144,79 

9. Likviditási gyorsráta 

(Forgóeszköz - Készletek)/ Rövidlejáratú Kötelezettségek 

2,53 1,44 

10. Készpénz likviditási mutató 

Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség 

2,27 0,99 

11. Árbevétel arányos üzemi eredmény 

Üzemi eredm./ Ért.n.árb. x 100 

49,38 4,55 

12. Eszközhatékonyság 

Üzemi eredm. / Eszk.össz. x 100 

3,16 0,28 

13. Hitelfedezettségi mutató 

Követelések/Rövid lej kötelezettségek x 100 

25,10 45,22 

14. Saját tőke aránya 

Saját tőke/Saját tőke+hosszú lej köt) x 100 

65,14 100 
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CASH-FLOW kimutatás 2022.12.31 
I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-

VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok) 

-53496 

 1. Adózás előtti eredmény +/- 7411 

 2. Elszámolt amortizáció +/- 125722 

 3. Elszámolt értékvesztés +/- 0 

 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 0 

 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0 

 6. Szállítói kötelezettség változása +/- -10832 

 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/- 119088 

 8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/- -166659 

 9. Vevőkövetelés változása +/- -35745 

 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/- -52901 

 11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/- -38215 

 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -1365 

 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 

II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 

PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok) 

-71388 

 14. Befektetett eszközök beszerzése - -71388 

 15. Befektetett eszközök eladása + 0 

 16. Kapott osztalék, részesedés + 0 

III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ 

VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok) 

0 

 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +  

 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának 

bevétele + 

 

 19. Hitel és kölcsön felvétele +  

 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, beváltása + 

 

 21. Véglegesen kapott pénzeszköz +  

 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -  

 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -  

 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -  

 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -  

 26. Véglegesen átadott pénzeszközök –  

 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása +/- 

 

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.,II.,III. sorok) -124884 

 


