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A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévı Békési Férfi 
Kézilabda Kft ügyvezetıi feladatait 2008. július 1. napjával látom el.  
 
Három alapcélom volt mikor elvállaltam az ügyvezetıséget: 

- Stabil anyagi feltételekkel bíró és tartozás nélküli Kft létrehozása 
- Egy szerethetı, fiatal, versenyszellemő felnıtt csapat kialakítása 
- Az utánpótlás széles körő kialakítása és felépítése 

 
A 2010-es év legfontosabb feladata az utánpótlás és felnıtt csapat rohamos 
fejlıdésének szakmai és anyagi feltételének biztosítása volt.  
A beszámoló két részbıl áll, a szakmai és gazdasági részbıl. 
Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk a 
beszámolók pedig naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról is beszélni 
kell. 
A beszámolómban külön bontom a felnıtt és utánpótlás csapatainkat. 
 
Felnıtt csapatunkról szakmai beszámoló: 

Felnıtt csapatunk koncepciója továbbra is maradt, hogy a csapatépítés 
tekintetében elsısorban békési és Békés megyei játékosok legyenek.  
Második fontos elvárás volt, hogy hazai pályán nem veszíthetünk mérkızést. A 
közönség újra visszatért és buzdította a csapatot, szerethetıvé váltunk, ami ez 
egyik fontos célkitőzés volt a bajnoki rajtnál. Nagyon fontos, hogy a Club 
vezetés, az edzı és a játékosok között korrekt, jó kapcsolat alakult ki. Ez 
abszolút nem elhanyagolható tényezı, ezt tapasztalatból mondhatom… 
Miután a tavaly elıtti csapat a hatodik helyett szerezte meg ami az elvárásoknak 
megfelelı volt, nem maradt más célkitőzés minthogy elırébb végezni ennél 
2010-ben. Az igazolásaink jól sikerültek. Három volt válogatott játékost sikerült 
csapatunkhoz csábítani: Mohácsi Árpád, Habuczki Tamás, Molnár Zoltán. Mind 
hármuk meghatározó tagjai a csapatnak. 
Sokat jelentett, hogy tavalyi csapatunk „gerince”együtt maradt és így csak 
néhány embert kellett beépíteni csapatunkban.  
Törekedtünk, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal 
játékosokat igazoljunk. 16fı a szerzıdéses felnıtt játékosunk száma. Ebbıl 
békési 5fı, békési nevelkedéső 2fı, békésmegyei 8fı, nem békésmegyei 2fı. Így 
80%-a békésmegyei a csapatnak!  A csapat átlagéletkora 26.5 év! 
Az elvárások a csapattal szemben: 

- a bajnokság végén a tabellának az elsı felében végezzen, ha lehet elırébb 
a tavalyi eredménynél(6.hely) 

- tegyen meg mindent a gyızelemért 
- szerethetı, a nézık számára szimpatikus csapat legyen 
- a félprofi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen 
- soha ne játszon alárendelt szerepet bármilyen csapat ellen sem, akár hazai, 

akár idegenbeli mérkızésen 
 
 



A felnıtt csapatunk heti négy edzésen vesz részt és plusz a hétvégi mérkızések.  
Az elvárás a csapattal szemben az elıre lépés volt a 2010-es évben. Azaz 
elırébb kell végezni a tavalyi elıtti eredménynél. Ennek tudatában megfelelı a 
végeredmény a negyedik hely és elérte a csapat a célt. Az már más kérdés, hogy 
ahogy mondani szokták "evés közben jön meg az étvágy..", A dobogón is 
végezhetett volna a csapat, de sajnos az utolsó idegenbeli meccseink nem úgy 
sikerültek, ahogy az kellett volna. Összességében elégedettek vagyunk a csapat 
szereplésével. 
 
Szép és emlékezetes pillanatok voltak a bajnokságban a hazai nyíregyházi és 
diósgyıri mérkızések, amelyek említésre méltóak ahol igen-igen megmutattuk 
az erınket. A legszomorúbb pillanat az utolsó fordulóban történt amikor is 
kikaptunk idehaza, amikor is elveszítettük hazai pályán való veretlenségünket és 
csúsztunk le a dobogó harmadik fokáról. De egyben a legszebb és szívbe 
markoló jelenete is itt zajlott, amikor a mérkızés végén sokan sírva jöttek le a 
pályáról. Úgy gondolom ez elárulja milyen csapat a miénk. A gyızelemért 
mindent megtevı, soha alkudást meg nem tőrı, és saját közönsége elıtt mindig 
is gyızni vágyó csapat! Az erıs kritikákat megfogalmazó emberek szerintem 
ekkor nem voltak ott. A sportcsarnokban lévı hazai szurkolók büszkék voltak a 
csapatra. Én személy szerint is büszke vagyok arra, hogy ennyire csapattá 
váltunk a bajnokságban és reménykedek ez nem fog enyhülni. 
 
A 2010/2011-es versenyszezonba a célunk a még több helyi fiatal beépítés úgy, 
hogy az eredményesség megmaradjon.  
  
Utánpótlás nevelésünkrıl: 

 
Az újrászervezıdı NB-I/B-s clubunk egy új alapokra helyezett utánpótlás 
nevelı koncepciót is megkövetelt. Ennek a lényege az, hogy nem egy-egy 
edzıben vagy egy-egy csapatban kell gondolkodni, hanem RENDSZERBEN! 
Azzal a céllal vágtunk neki közel három évvel ezelıtt az utánpótlás 
kialakításának, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, ahol a korosztályok 
egymásra épülve az NB I/B szintnek megfelelı serdülı és ifjúsági csapatot 
tudjunk versenyeztetni. Késıbb pedig adhatják majd a felnıtt csapat gerincét. 
Úgy terveztük, hogy ez 5-6 év alatt valósulhat meg, de már most egy három év 
elteltével tisztán látszik, hogy a tervezettnél elırébb járunk. Egy év alatt 70 
gyermek kezdett kézilabdázni. Ma a számuk 130 felett. Mára az ország 
utánpótlás élmezınyébe tartozunk. Országos elıdöntık rendezésével bíznak 
meg minket a Magyar Kézilabda Szövetségbıl, mivel látják, hogy rohamos 
fejlıdésen ment keresztül Clubunk. 
Az utánpótlás nevelés szempontjából fontos a megfelelı szakemberek 
megtalálása és azoknak a rendszeren belül történı elhelyezése. Az utánpótlás 
koordinálásával Kádas Lászlót bíztam meg. Együtt egy olyan rendszert 
rajzoltunk fel magunk elé ami követhetı, reális és Békést ismét az utánpótlás 
fellegvárává emelte.  



Régi jól mőködı sportbaráti kapcsolatainkat fölelevenítettük a gyulai, újkígyósi, 
békéscsabai, kétsopronyi, köröstarcsai és vésztıi kézilabda utánpótlással 
foglalkozó oktatási intézményeivel 
 
Óvodától az érettségiig! 
 
Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvódás csoporttól az érettségi csapatig. 
Tavaly indítottuk útjára a "Kézilabda óvodától érettségiig!" szlogenünket. Ez 
több mint 130 gyereket jelent. Minden gyerek minden nap edzésen vesz részt! 
Nem volt az utóbbi három évben, hogy egyetlen egy edzés is elmaradjon! Hat 
edzıvel dolgozunk az utánpótlásnál. A gyerekeket külön kapusedzı és 
atlétaedzı is tréningezi.  
Tartottunk a város óvódásainak egy alkalommal játékos fizikai szintfelmérıt és 
próbáltunk minél több ovist a mozgásra bírni. Most 12 ovisunk jár rendszeresen 
játékos foglalkozásainkra. Óvodásaink heti két alkalommal ismerkednek a 
sportág alapjaival, tanulják a rendszerességet, és a fegyelmet.  
Szivacskéziseink két korcsoportban, heti öt edzéssel készültek az országos 
ADIDAS bajnokság mérkızésire. Mindkét korcsoportban a megyei a régió 
valamint az országos elıdöntın veretlenül jutottunk tovább és kerültünk az 
ország legjobb nyolc csapata közé az országos döntıbe. 
Az 2000-ben születtek már egész pályás kézilabdát játszanak, így ez még 
nagyobb kihívás a Klubunknak. Csapatunkban rendkívül sok tehetséges fiatal 
bontogatja szárnyait. A szivacskézilabdás csapatainkhoz hasonlóan ez a társaság 
is veretlenül került az országos döntıbe. 
Mellettük az 1999-ben születtek is országos döntıbe szerepelnek Budapesten.  
Az 1995-ben született csoportunk az országos döntın negyedik helyezést ért el. 
Békés Város kézilabda történelmében utánpótlás vonalon elıször sikerült ilyen 
nagy sikert elérni, hogy öt országos döntısünk legyen! A régiónkban csak a 
Pick-Szeged tud ilyen eredményt felmutatni. 
Eredmények: 
1995-ös csapat: 

Megyei döntı : 2 helyezés, Régió döntı 2 helyezés, Országos elıdöntı 
2helyezés, Országos döntı 4 helyezés 
1999-es csapat: 

Megyei döntı 1helyezés, Régió döntı 1 helyezés, Országos elıdöntı 1 helyezés 
2000-es csapa:t 

Megyei döntı 1helyezés, Régió döntı 1 helyezés, Országos elıdöntı 1 helyezés 
2001-es csapat: 

Megyei döntı 1helyezés, Régió döntı 1 helyezés, Országos elıdöntı 1 helyezés 
2002es csapat: 

Megyei döntı 1helyezés, Régió döntı 1 helyezés, Országos elıdöntı 1 helyezés 
 
Serdülı csapatunk az országos bajnokság alsó házában elsı helyen végzett. 
Most már a felsıházban versenyeznek, ami a magas szintő eredményes szakmai 
munkát bizonyítja.  



Ifjúsági csapatunk az NB I/B-bajnokság középmezınyében foglal helyet, ami az 
elvárásoknak és a realitásoknak is megfelel. 
Az utánpótlás korú kapusaink fejlıdése érdekében heti egy alkalommal speciális 
kapus edzést vezet Szikora Gábor kapusedzı.  
A mezınyjátékosok mozgáskordinációjának, és futóteljesítményének javítása 
érdekében Veres Zsolt atlétaedzı tart foglalkozásokat heti egy alkalommal. 
Eredményesen használtuk ki a Városi Uszoda lehetıségeit. Utánpótlás 
csapataink versenyeztetése folyamatosan biztosított volt.  
Részt vettünk a Szegedi Pick Tornán, a Debreceni FİNIX Kupán, a Gyıri 
Balázs Béla, valamint a Szentesi, és Hajdúnánási Nemzetközi Kézilabda 
Tornákon.  
A Magyar Kézilabda Társadalom vérkeringésében ismét ott vannak a Békés 
csapatai.  
Korrekt kapcsolatokat alakítottunk ki a város oktatási intézményeivel, valamit a 
környezı települések hasonló korosztályú csapataival.  
A cél továbbra is változatlan, szilárd, erkölcsi, és fegyelmi alapokra helyezett 
eredmény centrikus utánpótlás nevelés. 
Mostanra ismét országos szinten is jegyzett utánpótlás nevelı clubbá váltunk. 
Továbbra is az eredmény centrikus nevelı munkát folytatjuk, amely talán lassan 
elhagyja a tömegsportot vagy már el is hagyta. Ebben óriási szerepe van még az 
ısszel beindult sportosztálynak. Az osztályban tanuló gyermekek és szülık nagy 
megelégedésére. Továbbra is tartania kell a városnak ezt az irányt, mert e nélkül 
könnyen ismét szürkeségbe burkolózhatunk. Ezt nem csak a kézilabda nevében 
is mondom. 
 
Egy csapatnál legfontosabb a biztos anyagi háttér. A következı szezonban is 
tartható az idei büdzsé? 
Alapcélunk közé tartozik, hogy egy tartozásoktól mentes szilárd Kft-t építsünk 
ki. Ez már tavaly elıtt is sikerült. 2010-ben is felügyelı bizottság és 
könyvvizsgáló ellenırizett minden bizonylatunkat kiadás bevétel oldalon 
egyaránt. Mindent rendben talált és a képviselı testület elfogadta 
beszámolónkat. Nagyon nehéz következı év elé nézünk. Tavaly az 
Önkormányzat 20%-al csökkentette támogatásunkat, ezzel nagyjából az 
utánpótlásra fordított összeg. Mivel céljaink továbbra is az elırelépés mind 
felnıtt mind utánpótlás szinten, így nagyon komoly megszorítások mellett 
tudtuk csak ezt elérni. Az idei önkormányzati költségvetés ismét 20%-al 
kevesebb pénzzel segít minket. Ez egy bajnoki évben mert itt nem naptári évrıl 
van szó közel felével csökken a támogatásunk. Megalapozottan állítom, hogy 
amit az elıbb a beszámolómban leírtam öt hónap alatt szertefoszlik! Kijelentem, 
hogy tarthatatlan a szinten tartás nemhogy a fejlıdés. Az elmúlt 3 év munkája, 
amely megteremtette az elmúlt hét év álmait vége lesz. Mivel innen nincs 
hátrálás vagy visszalépés. Ha nincs ütıképes felnıtt csapat nem létezik 
eredményes utánpótlás és fordítva. Az NBI/B a legalkalmasabb arra, hogy 
terveinket véghez vigyük a békés és környéki gyerekek megfelelı 
idıeltöltéséhez. A szülıi munkaközösségeket nem terhelhetjük tovább, mivel ık 



is erejükön felül teljesítenek. Tagdíjainkat megdupláztuk, persze volt is 
lemorzsolódás. Egyszerően elfog veszni az újra felépített békési kézilabdázás, 
ha tervek szerint segít az Önkormányzat. Át kell gondolni, hogy a 130 gyermek 
öt hónap után mit fog csinálni és át kell gondolni a szülık véleményét is. 
Néhány támogatót vesztettünk a gazdasági helyzetük miatt, de számuk még 
korrigálható. A legfontosabb, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a felépített 
utánpótlás elvesszen. A költségvetés pici megvonásával ez fog történni. A 
városban az egyetlen sportág, amely ilyen szinten kiépített utánpótlás 
rendszerrel rendelkezik az pedig a kézilabdáé! A 2008-as ügyvezetı váltásnál az 
önkormányzati képviselık nagy kérése volt, hogy amit megszavaznak azzal 
gazdálkodjunk és ne menjünk minden hónapban kéregetni plusz támogatásért, 
ahogy addig történt. Egyetlen egyszer sem tettük ezt! Ellenben kialakítottunk 
egy szerethetı felnıtt csapatot és kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó 
utánpótlását, mindkettıt a nulláról. Azóta 20% elvonás, és most pedig ismét 
20% elvonás történt. Az elsıt átvészeltük sok munkával, mellette a fejlıdéssel. 
A mostanit már nagyon nehezen vagy nem fogjuk! Az utánpótlást csak ilyen 
szinten érdemes csinálni, mert minden más csak tömegsport. Nem is 
beszélhetünk már tömegsportról, mivel többszörös országos döntıs csapatok 
vannak itt, amelybıl nagyon sok tehetség van. Ha tudunk tovább dolgozni ezen 
a szinten akkor sok-sok elsı osztályú és válogatott játékost adhat Békés. Nincs 
ennél fontosabb a Club és a városi sportéletben.  
Kérem a Képviselı testületet, hogy ezek mentén gondolja át a kézilabda 
támogatását és kérem a szakmai és alább a gazdasági beszámoló elfogadását! 
 
 
 
 

 
      Polgár Zoltán 

ügyvezetı    
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Egyszer�sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

2010.12.31.Az üzleti év mérlegfordulónapja:

S.sz

a

02.

03.

04.

05.

06.

07.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

A tétel megnevezése

b

El�z� év

c

El�z� év(ek)

d

Tárgyév

e

módosításai

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

06. sorból: Bef. P.ügyi eszközök értékhelyesbítése

I. KÉSZLETEK

II: KÖVETELÉSEK

III: ÉRTÉKPAPÍROK

IV: PÉNZESZKÖZÖK

C. Aktív id�beli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)

08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)

(02.+04.+06. sor)A. Befektetett eszközök01.

Adatok E Ft-ban

8 100 8 244

0 0

0 0

8 100 8 244

0 0

0 0

0 0

4 164 4 407

0 0

3 316 633

0 0

848 3 774

0 0

12 264 12 651
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Egyszer�sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

2010.12.31.Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2 

c

S.sz A tétel megnevezése El�z� év
El�z� év(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e

16. I. JEGYZETT T�KE

17. 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

18. II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T�KE (-)

19. III: T�KETARTALÉK

20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK

21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23. VII: MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28. III: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

29. G. Passzív id�beli elhatárolások

30. FORRÁSOK ÖSSZESEN

15. D. Saját t�ke

E. Céltartalékok24.

F. Kötelezettségek25.

(16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

26.+27.+28. sor)

(15.+24.+25.+29. sor)

Adatok E Ft-ban

2 876 4 011

3 900 3 900

0 0

0 0

8 100 8 100

-9 471 -9 123

0 0

0 0

347 1 134

0 0

9 388 8 640

0 0

0 0

9 388 8 640

0 0

12 264 12 651



1 2 8 7 4 9 9 0 9 2 6 1 1 1 3 0 4 Statisztikai számjel:

0 4 - 0 9 - 0 0 5 6 1 9 Cégjegyzék száma:

Keltezés: Békés 2011.05.06.

a vállalkozás vezet�je
(képvisel�je)

P.H.

Egyszer�sített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010.12.31.Az üzleti év mérlegfordulónapja:

3 1 

"A" változat

S.sz A tétel megnevezése El�z� év
El�z� év(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e

Értékesítés nettó árbevétele

Aktivált saját teljesítmények értéke 02

Egyéb bevételek 03

  III. sorból: visszaírt értékvesztés 04

Anyagjelleg� ráfordítások 05

Személyi jelleg� ráfordítások 06

Értékcsökkenési leírás 07

Egyéb ráfordítások 08

  VII. sorból: értékvesztés 09

ÜZEMI (ÜZLETI)  TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
10

Pénzügyi m�veletek bevételei 11

Pénzügyi m�veletek ráfordításai 12

PÉNZÜGYI M�VELETEK EREDMÉNYE 13

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 14

Rendkívüli bevételek 15

Rendkívüli ráfordítások 16

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 17

ADÓZÁS EL�TTI EREDMÉNY 18

Adófizetési kötelezettség 19

ADÓZOTT EREDMÉNY 20

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 21

01I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A.

VIII.

IX.

B.

C.

X.

XI.

D.

E.

XII.

F.

G.

(VIII.-IX.)

(A.+B.)

(X.-XI.)

(C.+D.)

(E.-XII.)

(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Adatok E Ft-ban

4 242 4 150

0 0

30 871 31 821

0 0

21 816 17 867

12 521 16 801

82 2

219 63

0 0

475 1 238

3 3

0 0

3 3

478 1 241

0 0

0 0

0 0

478 1 241

131 107

347 1 134

347 1 134
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A Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelı Bizottságának jelentése 

 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelı Bizottsága 2010. május 21-i ülésén megtárgyalta a 

Békési Férfi Kézilabda Kft. 2009. évi beszámolóját és az alábbi megállapításokat teszi. 

 

- A kft. független könyvvizsgálója az egyszerősített beszámolót korlátozás nélküli hitelesítı 

záradékkal látta el. A könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerősített éves beszámoló a kft. 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. 

 

- A bevételi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a 2009. évben realizálódott bevétel 

(35 113 ezer Ft) az elızı évitıl 12 875 ezer Ft-tal elmaradt. Ugyanakkor a bevételek 

szerkezetében is jelentıs változás következett be, a nettó árbevétel 20 788 ezer Ft-ról  

4 242 ezer Ft-ra csökkent, míg az egyéb bevételek (támogatások) összege 27 201 ezer Ft-ról 

30 871 ezer Ft-ra nıtt. 

 

- A ráfordítások összege 11 180 ezer Ft-tal csökkent a személyi jellegő ráfordítások jelentıs 

csökkenése következtében.  

 

- A kft. 2009. évi adózás elıtti nyeresége 478 ezer Ft, az elızı évi 2 148 ezer Ft-tal szemben. 

Az adózott eredmény (347 ezer Ft) az eredménytartalékba kerül átvezetésre. 

 

- Az elızı gazdasági évhez képest a jegyzett tıke aránya javulást mutat (64,84%-ról 73,74%-

ra).  

 

Összességében a Felügyelı Bizottság a kft. vagyoni és pénzügyi helyzetét 2009-es gazdasági 

évben megfelelınek értékeli, és a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 

 

 

Békés, 2010. május 25. 

 

 

        Belleli Lajos 

         a FB elnöke 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a 
 Békési Férfi Kézilabda Kft. 

tulajdonosának 
 
 

Megbízási szerzıdés alapján elvégeztem a Békési Férfi Kézilabda Kft. (5630 Békés, Jantyik 
M. u. 21-25. sz.) 2010. december 31-i mérlegének - amelyben az eszközök és források egyezı 
végösszege 12.651 eFt, a saját tıke összege 4.011 eFt, a jegyzett tıke összege 3.900 eFt, a 
mérleg szerinti eredmény(nyereség) 1.134 eFt., - valamint a 2010. évre vonatkozó eredmény-
kimutatásának és kiegészítı mellékletének (továbbiakban a mérleg, az eredmény-kimutatás és 
a kiegészítı melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) vizsgálatát, melyeket a társaság 2010. évi 
Egyszerősített éves beszámolója tartalmaz.  
 
Az Egyszerősített éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése az ügyvezetı feladata. Az 
én feladatom a könyvvizsgálat alapján a pénzügyi kimutatás véleményezése. 
 
Arról tájékoztatom a Kft. Tulajdonosát, hogy a 2010. évre vonatkozó könyvvizsgálatom 
alapján, korlátozás nélkül, a magyar Számviteli Törvénynek megfelelı, hitelesítı záradékot 
adtam ki.  
A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a 
könyvvizsgálatra, a számvitelre, a társaságokra vonatkozó, érvényes törvények és egyéb 
jogszabályok alapján hajtottam végre.  
A könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 
pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat 
magában foglalja a pénzügy kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen 
alapuló vizsgálatát. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói 
hitelesítı záradék megadásához.  
 
Könyvvizsgálati záradék (vélemény) 
 
A könyvvizsgálat során a Békési Féri Kézilabda Kft. 2010. december 31-i Egyszerősített éves 
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és annak 
alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az Egyszerősített éves 
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint állították 
össze.  
 
Az Egyszerősített éves beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl 
megbízható és valós képet ad. 
 
 
 
Békés, 2011. május 16. 
 
        Krizsán Miklós 
                     kamarai tag könyvvizsgáló 
       Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
                  ig. száma: 002823 


