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a A Békési Férfi Kézilabda
T4,J,j/] ) Kft. 2018. évi
I I ‚7 I 1 • tevékenységéről szóló

szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása

Döntéshozatal móc/ja: I élwné,nt’ző bizottság:

Minősített többség az Mötv. 50. Pénzügyi Bizottság

*-a, és az SZMSZ 18. c) pontja Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
alapján

Tárgya/ás móc/ja: Előkészítette:

Nyílt ülés Polgár Zoltán ügyvezető, Békési Férfl
Kézilabda Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési FérR Kézilabda Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, ezért a
Taggyűlés Számára törvény által biztosított jogosítványokat Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testülete gyakorolja.

A Békési Fér% Kézilabda Kú.. a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített 2018.
évi — a könyvvizsgálói és felügyelő bizottsági jelentést is tartalmazó — beszámolóját a
mellékletek szerint mutatjuk be a tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását, és a mellékelt
határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2018.
évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezető

Békés, 2019. május 23.

Iz7bor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Penzugyi ellenjegyzo
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Beszámoló a Békési férfi Kézilabda Kft. 2018. évi

tevékenységéről, helyzetéről

Polgár Zoltán
Békési Férfi Kéziiabda Kit

ügyvezető
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A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Békési Férfi Kézilabda Kit
ügyvezetői feladatait 2008. július 1-jétől látom cl.

2014. február óta a Nemzeti Kézilabda Mcadémiával karöltve folytatjuk a munkát. Ez egy nagyon

fontos visszajelzés arról, hogy szakmai munkánk jó úton halad. Nem engedhetünk
követelményeinkből, innentől a NEKj. és az MKSZ felügyelete és ellenőrzése alatt kell végezni

tovább munkánkat. Továbbra is nagyon fontos feladat az utánpótlás és felnőtt csapat anyagi
feltételeinek biztosítása, a sporttörvényből adódó támogatások koordinálása.

Az értékelésnél figyelembe kell veimi, hogy mi versenyszezonról beszélünk, a beszámoló pedig

naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról is beszélni kell.

A beszámolóban külön bontottam a felnőtt és utánpótlás csapatainkat.

Feínőt! csapalunkról:

A bajnokságot Papp Bálint edzővel kezdte a csapat. Az alapvető cél az volt, hogy a 2017/2018-as

bajnokságban a tabella első felében végezzen a csapat. A csapaton belül is sok változás történt,
fontos feladat volt ajátékosok összeszokatása. Ajunior korú játékosok közül többen fontos szerepet

töltenek be a csapatnál.

Ha 2017/2018 szezon második felét értékeljük, akkor elmondható, hogy az elmúlt esztendők

Legjobb eredményét értük cl, mivel a dobogó második fokára állhatott felnőtt csapatunk 2018

nyarán. A 2018/201 9-es szezonban felnött csapatunk változott, sok sérülések ellenére is igyekeztek

magukból a legjobbat kihozni.
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Törekedtünk, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal játékosokat igazoljunk.
Elértük azt, hogy a csapat nagy részét Békés megyeiek alkotják. A csapat átlagéletkora 24 év!
Az elvárások a csapattal szemben:

• a bajnokság végén a tabella 1-4 helyén végezzen;

• mindent meg kell tenni a győzelemért;

• szerethető, szimpatikus csapat kialakítása;

• magabiztos játék;

4 erős csapatszellem;

• a fél profi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen;
• minél több saját nevelésű játékos beépítése a felnőtt csapatba.

A felnőtt csapatunk heti hét edzésen vesz részt és plusz a hétvégi mérkőzések.

A tavalyi célunknak megfelelően a 2017/2018-as második és 2018/2019-es első versenyszezonban a
még több helyi fiatal beépitése megtörtént. Ez a megfelelő utánpótlásbázisunknak köszönhető, akik
már teljes értékű játékosként tudnak szerepelni.

iJtcinóflás ‚:evc’Iés/ill kről:

A cél, amit kitűztünk magunk elé, megvalósulni látszik. Békés az ország legjobb utánpótlás
csapatainak a rendszerébe visszakerült.

Utánpótlás csapataink kilenc korosztályban kerültek nevezésrc, továbbá az országban több tornán is
részt vettünk.

A lupcélok és a felépiieu.ég:

A Békési Férfi Kézilabda Kü. alkalmazásában 41 ember vanjelenleg.

A Kü. minden korosztályban működtet versenyző csapatot. Jelenleg 160-170 játékosunk van, ebből

130 ro igazolt.

Az utánpótlás csapataink az ország legjobb csapatai közé tartoznak, clubunk az ország egyik
legeredményesebb utánpótlás-nevelő egyesülete, amelyet a magyar kézilabda sportban értékelnek.
Az óvodás korcsoporttól egészen a 12. osztályig összesen 140-150 gyereket foglalkoztatunk heti 5

edzés keretében.
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A Békési FK Kit. utánpótlásrendszerében békési és a régióból bevonzott gyermekkel foglalkozunk
rendszeresen. Célunk, hogy a helyi és környékbeli csapatoknak, kézilabdázóknak játéklehetőséget
biztosítswik. Mivel már óvodás koruk óta foglalkozunk a gyerekekkel, minden évben „feltöltődik”
az utánpótlás.

A szakszerű kiválasztás után a kijelölt gyerekek szülei megkapják a szükséges információt. Nem
záija cl a lehetőséget klubunic a nagyon lelkes, de nem eléggé Ügyes gyerekek elől sem. Ők is
csatlakozhatnak, ám ha nincs sikerélményük az edzések során, ezek a gyerekek hamarosan
lemorzsolódnak vagy második csapatainkboz csatlakoznak.

Serdülő és 1Ff csapatunk az elsó osztályban versenyez. 2018-ban minden csapatunk első osztályban
versenyzett minden MKSZ által kiírt korcsoportban. Kelet Magyarországon három van.

A Békési FK Kit keretei között a helyi általános iskolákkal és a környékbeli települések általános
iskoláival, testnevelőivel is jó szakmai kapcsolatot ápolunk, folyamatosan bővitjük, illetve építjük a
kapesolati rendszerünket.

Az iskolákban az első és második osztályokban testnevelési órát látogatnak edzőink, innen is hívjuk

a klubba a tehetséges gyerekeket. A vidéki sportoló gyerekek elhelyezését kollégiumi ellátással is
segítjük.

A szilárd alapokon nyugvó, magas szintü szakmai munkát szakembereink és edzőink alapcélként
határozták meg. Nem egy-egy edzöben vagy egy-egy csapatban kell gondolkodnunk, hanem
rendszerben, ahol a korosztályok egymásra épülve az NBI-es szintnek megfelelő serdülő és ifjúsági
csapatot tudnak versenyeztetni.

A korosztályos edzésterveket jóváhagyni és megvalósításukat ellenőrizni a szakmai vezetőség
hivatott: az edzéseket, versenyeket rendszeresen látogatjuk. Szakosztály-vezetőink felügyelik az

utánpótlás munkáját, továbbképzik a liatal edző szakembereket, folyamatosan ellenőrzik az
edzéseket, hétvégén a mérkőzésen tesztelik ajátékosok fejlődését.

A MKSZ szakfclűgyelőket bízott meg a megyében, hogy ellenőrizze a csapatok szakmai munkáját.

A megbízott szakfelügyelő is a BFKC edzői csapatából került ki.
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A Békési Férfi Kézilabda Kit utánpótlás-képzés rendszerének hátterét továbbra is a város
sportiétesitményei biztosítják: a sportcsarnok és a sportpálya, a Dr. Hepp Ferenc Általáiios Iskola, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium és a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola
tomatermei.

A Békési FK. Kit pályázott az MKSZ csamoképítési programjára, ahol pozitív elbirálást kapott
pályázatunk, Így már ebben az évben egy sportcsarnokkal bővül Békés városa.

Mc’zvalós:,It tciIes:.te.%ch hernisózás értéke

• 2 db 8+1 személyes Renault Trafic: 22.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok öltözőinek, tl3solóinak felújítása 5.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok teljes bevilágító tetőtér lecserélése, felújítása: 20.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok tető pala lecserélése és tető felújítása: 33.500.000 Ft

• Új eredményjelzö: 1.600.000 Ft
• Városi Sportpálya épületének teljes hőszigetciése: 19.500.000 Ft

A; idén megvalósiihí Jjles;tések

• Világítás korszerűsítés: 27.500.000 Ft

• Nyílászárók és parketta felújítás a Sportcsarnokban: 39.583.000 Ft

• Szellőztető kialakítása a Sportcsarnokban 25.600.000 Ft

• Teljes hangtechnika kicserélése 37.000.000 Ft

• 1 db Renault kisbusz beszerzése 11.000.000 Ft
Teri’e;etfjIesztések

• Irodánk berendezéseinek technikai fejlesztése 2.000.000 Ft

A beruházásokat tekintve az idén a megvalósuló fejlesztésekkel mintegy 242.283.000 Ft összeggel
gyarapodott a városi vagyon, melyhez a Kézilabda kit 142.520.000 Ft összeggel járult hozzá.
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Kép;ésc’k:

Edzőink érvényes működési engedéllyel rendelkeznek, amit megújitottak a balatonülredi vagy a
békéscsabai edzőtovábbképzéseken. Az ott bemutatott edzésekből próbálunk módszereket beleviimi

a mindennapi edzésmunkánkba.

Edzöiii}wek jelenleg egy-két csapatra kell koncentrálniuk, így a hatékonyságot maximalizálhatjuk.

Havonta edzői értekezleteket tartunk Kádas László szakmai igazgató vezetésével és a legapróbb
problémákat is oiwosoljuk, próbálunk együtt gondolkodni és a maximum felé törekedni.

Stratégiai célok é.% prioiiiúsuk:

• A jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat formalizálni

kívánjuk.

• Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi iskolákkal, a Szegedi Kis István Református

iskolával és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolával.

• A spoittörvény adta lehetőségeinkből ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk

kapcsolatban álló testnevelők munkáját: anyagi és erkölcsi megbecsülés.

• A következő években a szerződött közoktatási intézményekkel rendszeresen

foglalkoztatott, az egyesületbe igazolt, illetve beiskolázott utánpótláskorú kézilabdázók

számát emelni kívánjuk.

• Valamely főiskolával, egyetemmel stratégiai partnerség kialakítása, megkötése

Célok elérése, ‚negvalósítás:

• Dinamikus fejlődés az utánpótlás és felnőtt csapattal (UP csapataink mindegyike első

osztályban játszik, felnőtt csapatunk az első osztály kapujában)

• Minél több tehetség felkutatása

• Válogatott szintí játékosok képzése (több korosztályos válogatotwnk van most is)

• A már működő kiválasztási rendszerünket tovább fejleszteni

• A tehetséggondozási programunkat tökéletesíteni kell. (Hivatásos sportolói szerződéseket

ajánlunk legjobb UP gyerekeinknek)
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• Továbbra is regionális szinten és ország határon túl szervenük meg a tehetség megfigyelést

és kiválasztásI.

Phizügvi és köri:•j’ezetiJ,intarthauisá a, leli etséges társadalmi é gazdasági hatásai:

A Békési Férfi Kézilabda K1. a legkisebb gyermekektöl a hivatásos versenysporlig kívánja

megteremteni a békési kézilabda sikeres működését. A szövetségi célokat magunkévá téve, a

környezeti adottságaink figyelembevételével kívánjuk cgyesületünk utánpótlás képzési

rendszerének fejlesztését megvalósítani. Miért?

• Mert a kézilabdázás Békés sportkultúrájának fontos eleme.

• Mert elismert sportolók, edzők, vezetők fémjelzik a klubot.

• Mert széles utánpótlásbázis építhető ki a hagyományokra alapozva.

• Mert meghatározó közösségformáló erő.

Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott gyerekek számának emelése, a bevont oktatási

intézmények számának növelése, az oktatási intézményekkel kialakított kapcsolatok elmélyítése és

a tchetségmenedzselés a jövő. Az eddigi önálló eröfeszítéseink azonban végesek. Források

bevonására vau szükség, hogy:

• A nemzeti kézilabda életben érvényesülni tudjon a klub.

• Minél több gyermeket be Wdjunk vonni az aktívan sportolók táborába.

• Emeljük képzésünk minőségét.

A szükséges elérni kívánt forrásokkal:

• Szélesíteni kívánjuk a kézilabdázás bázisát.

• A képzés minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések

biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészitök ás orvosság, gyógyászati

eszközök rendelkezésre bocsátása. (Serdülő, IFI játékosaink teljes kardiológiai

vizsgálatokon és évi több szűrésen ás mérésen esnek át.)

• A kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez

elengedhetetlenül fontos a kiválasztott iskolákkal jó szakmai kapcsolat elmélyítése.
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Klubunk igyekszik népszerűbbé és szerethetóbbé tenni a kézilabdázást, miközben a fiatalokban az

egészséges életszemléletet, a spodszerü életmódot és magatartást fejleszti, erősíti.

A gyerekek azzal, hogy sikeres sportolókkal együtt edzhetnek, motiváltak lesznek, és megfelelő

példaképet kapnak. A felszerelések biztosításáva] és a megfizethető spoitolással fontos szociális

funkciót látunk el.

Elősegitjük a cigány származású gyerekek kézilabdázását is a klubban.

Békés város marketingjének már fontos elemét jelenti a kézilabda. A szerethető játékosok, a

tiszteletre méltó eredmények nyomán haladva mi is szeretnénk ismertebbé tenni Békés város nevét.

Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, őntevékenységük kibontakoztatása,

hagyományok ápolása is lényeges. A junior korú gyerekkel a hagvományokhoz híven részt vettünk

az VIII. Sportbálon és színházi előadásokm is ellátogattunk helyben városunkban, vagy éppen

Budapesten.

A képzési rendszert és fenntarthatóságot az önkormányzati háttér garantálja, illewejó néhány olyan

támogató, akik nem is a reklámot látják bennünk, hanem azt a szakmai munkát, ami példátlan a

környéken. Ahhoz, hagy a program bosszú távon is sikeresen fenntartható és működtethető legyen

Békés városában elengedhetetlenek a támogatási források.

Társadalmi szerep rállaiás:

Az előzö évekhez hűen 2018. december végén, a Karácsonyhoz közeledve 300 főnek sikerült

fóznünk és ételt osztanunk a Hét krajcár program keretein belül.

Fontosnak tartjuk a partner óvodákkal való kapcsolattartást, így utaztatásukat vállalva próbáltunk

segítséget nyújtani számukra kirándulások alkalmával, valamint Tarhosról szállítottunk gyerekeket

szintén kirándulásokra, Békési Fürdöhöz, valamint kulturális programokra.
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Fontosnak tartjuk a „kifele” történő kommunikációt, és ezt

legjobban az alábbi média csatornákon keresztül tudjuk

megtermi:

• Regionális, helyi TV adókriál

4 Helyi és megyei újságoknál

• Saját kiadvány: „Ziccer”, ami már idén a 6. évfolyam

• Régió rádióiban (Rádió 1-el szoros partnerségben állunk

szerződéses formában)

4 facebook oldal: https://www.facebook.com/bekesitkc/

4 www.bflcc.hu
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Ere(InIényeÁ szá,nokbu,,:

„Óvodától az érettségiig!”

Immár kilenc éve indítottuk útjára a “Kézilabda óvodától érettségiig!” szlogenünket, mely továbbra

is aktuális. Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvodás csoporttól a középiskolában végzős

korosztályig. Ez több mint 140-l 50 gyereket jelent.

Minden gyerek minden nap edzésen vesz részt. Az óvodás gyerekek létszáma is évről évre nő,

201 8.-ban folytattuk a megkezdett óvodást képzést, ami két tumusban folyik a gyerekekkel a

foglalkozások heti két alkalommal. Itt sikeresen elsajátitottáldclsajátítják a kézilabdázás alapjait,

szorgalmat és fegyelmet tanulnak játékos formában, szakszerű edzői háttérrel.

A tárgyévben bővült az utánpótlásedzők száma az előző évekhez képest. A gyerekeket külőn

kapusedző is tréningezi, ami kiemelkedő eredményekhez vezet. Az utánpótlás korú kapusaink

fejlődése érdekében heti egy alkalommal speciális kapus edzést vezet Petrovszki György

kapusedző. Ez ajátékosok teljesítményén nagyon sokat segít, látványosan érzékelhetö.

Szivacskéziseink két korcsoportban, heti öt edzéssel készültek az országos gyemiekbajnokság

mérközéseire, Az idei rendszerben ismét eredményszámítás nélküli mérkőzések Lebonyolítására

kerül sor.
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Igyekeztiink jól kihasználni a Városi Uszoda lehetőségeit is. 201 8-ban együttműködési

megállapodást kötöttünk a Békési Gyógyászati Központtal. Utánpótlás csapataink versenyeztetése

folyamatosan biztosított volt, remek eredményekkel a hátuk mögött.

Több utánpótláskorú játékosunk is meghívást kapott szereplésre az országos utánpótlás

válogatottba.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy Borbély István kapta meg Békés várossá nyilvánításának 46.

évfordulóján a „Az Év Békési Sportolója” kitüntetést.

Jelenleg 9 korosztályban folyik a versenyeztetés. Közel 150 játékos, akikkel foglakozik a Kit

• Junior20fó

• Serdülő 30 ró

• u13-u1420ró

• U9-UlOl4ro

• U7-USl6fő

• Óvodás korcsoport 50 fó

MárA íkáseÁen elwtntt jegyek, bérk’íek

Fontos megemlítenünk a 201 8-as év mérkőzésein jelenlévő szurkolók által megvásárolt jegyekből

befolyt pénzösszeget.

A mérkőzéseken álló,- és ülöjegyek, valamint bérletek megvásárlására van lehetőség. Az aktuális

szezon előtt mintegy 100 db tisztelet bérlet kiosztására került sor támogatóink, partnereink számára.
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Állójegy vásárlás 2018-as évben
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02018.11.24
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Összesen megvásárolt állójegy 201 8-ban: 481 db jegy, tavaly 2017-ben összesen 792 db jegy

fogyott el. 2018/2019-es szezon állójegy árak emelésre kerültek, 600 Ft-ra.

2018-ban összesen az áHójegyek megvásárlásából származó bevétel 283.800 Ft, míg 2017-ben

316.800 Ft bevétel keletkezett
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Ülőjegy vásárlás 2018-ban
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Összesen megvásárolt ülöjegy 2018-bam 1104 db jegy, míg 2017-ben 1232 db jegy fogyott cl



•

1 BÉKÉSI FÉRFI
KEZILABDA /

BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT.
ügyvaetó:PolgárZokán
Levékim:5630 Békés, Knracs T u. 7. fszt. 2.
Központi tejefúrt +3620 947-7126 - Adászóm: r2874990-2-04
E-maíl:bekSkezilabda@gmaitcom www.bfkc.hu

‘1

1b•

I

2018-ban összesen az ülöjegyek mcgvásárlásából származó bevétel 777.800 Ft, míg 2017-

ben 739.200 Ft. 2018/2019-es szezonban az ülőhelyek árai Is emelkedtek 800 Ft-m.

2018-ban az össz. bevétel (ülő,- és állójegyekből): 1.061.600 Ft
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Nagyon fontos beszélnünk a példátlan szülői munkaközösségról is. Öröm látni, amikor hétköznap

délutánonként az edzéseken a sportcsarnokban egyszerre több korosztály trénirigezik és köze!

negyven szülő Is nézi gyermekét. Nem másnak az eredménye ez, csakis annak, hogy a rendszer jól

működik. Felépítettüic, megtöltöttük tartalommal és fenntaxtjuk. Korosztályonként külön szülői

munkaközösségek jöttek létre. Rettentő sokat segítenek munkánkban. A szezon végén a

gyerekeknek kis ünnepséget Is szerveztek, mely a gyerekeknek hatalmas öröm és elismerés volt.

Sokszor elkísérik gyermekeiket az idegenben megrendezésre kerülő mérkőzésekre is. Ami pedig a

legfontosabb: buzdítják a csapatokat és minket.

További cél és ktn,klá:iá:

Továbbra is az eredménycentrikus nevelőmunkát folytatjuk, amely elhagyta a tömegsportot.

Ebben fontos elem volt a spoitosztály megalakulása és elindulása, melynek gerincét a kézilabda

adja. Ezzel a Uciskolázást Is segítjük. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a tanévekben honnan

érkeztek hozzánk tanulók a kézilabda miatt.

201312014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Békéscsaba I Zciiia I Tin.afőIdv-.r SmgJ I Gyulu 3

Duhoz I SzegeJ I I lajdúböszönuány I Székelyudvarhely I Szegbalum Ó

Tis,iIZiIdvúr I Csorvú I Szú,haloiiibalta I Kardos I
Újkiuyás Túrkeve 2 Kccskuuél I Tiszaflildv. I
DvbrLctm fi Kétsoprony 2 Túrkeve I KL’CkCmét I

Gyula 2 Üjkigyős I Súrospauk Núdudvar I
Tolcsva I Hdónáná I Kalocsa I HúcsaIms 2
Túrkwvt Núdudvar 2 Krösiuresa 2 Kiskőrös I
Mezölúr I Székelyudvarhely I Fehérgyarmat I

N kin d va r I Debrecen I

Karcag Kiilocsa

RereiIytüj alu

Fontos a város szempontjából a sportosztály fenntartása, mivel a rohamosan csökkenő létszám

mellett más település gyerekei is bekerülhetnek. Jó tanuló és jó sportoló gyerekek kerülnek ebbe az
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osztályba. Egészségügyi és fizikai alkalmassági Is megelőzi ezt. Továbbra is tartania kell a városnak

ezt az irányt, mert e nélkül könnyen szürkeségbe burkolózhatunk.

A cél továbbra ig változatlan: szilárd, erkölcsi és fegyelmi alapokra helyezett eredménycentdkus

utánpótlás nevelés. Nyilvánvaló, hogy egy csapatnál a legfontosabb a biztos anyagi háttér.

A sporttörvény által adott lehetőségeket maximálisan kihasmálwk. Idén kölcsön felvétele lett

szükséges a várostól, amely az idei évben kerül visszaflzetésre.

Árnyoldalai is vannak: az önerő előteremtése (amely 2018-ban nem kis összeg volt), az adók

megfizetése. Nagyon komoly erőfeszítéseket ad, mivel ez nem finanszírozható a befolyt társasági

adó pályázati pénzekből.

A legfontosabb, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a felépített utánpótlás elvesszen. A városban az

egyetlen sportág, amely ilyen szinten kiépített utánpótlás rendszerrel bűszkélkedhet, az pedig a

kézilabda! Kialakítottunk egy szerethető felnőtt csapatot és kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó

utánpótlást, mindkettőt a nulláról. Az utánpótlást csak ilyen szinten érdemes csinálni és Ilyen

szinten működik a jövőre nézve, mert minden más csak tőmegsport vagy „maszatolás”. Nem Is

beszélhetünk már tömegsportról, mivel többszörös országos döntős csapatok vannak itt, amelyekből

nagyon sok tehetség van. Fia tudunk tovább dolgozni ezen a szinten, akkor sok-sok első osztályú és

válogatott játékost adhat Békés. Nincs ennél fontosabb a klub és a városi sportéletben.

Zoltán

ügyvezető
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Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 04-09-005619, Adószám: 12874990-2-04)
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időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019, április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolósról szőlő 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeU példány megőrzési Ideje: 2029. május 31.

E A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata «M Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtatalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

1(6 oldal



Könétevó cég adatai:

Békési Férfi Kézllabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság
WyiWántartási szám: 04-09-005619 Adószám: 12B74990-2-04 KSH SZm. 1287’19909319113-04Székhely: Magyarország, 5630 Békés Karacs T. utca 7. fsz. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelta; 2002. Június 14.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. -2018. december 31.

A beadvány a szám vitelről szóló 2000. évi C. törvány alapján ketWt összeáflitásm.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetes módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IgenElőző Üzleti óv adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlithatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt Üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

• mérleg (Sztv. szerinti, A változat; szövege: magyar)

• eredménykimutatás (összköltség eljárással; szövege: magyar)

• kiegészítő melléklet (szövege; magyar)

Hiányzó csatolmány

• adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019; szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány

KönyveiS Könyvvizsgáló

Fábián Mónika Hiányzó érték (könyvvizsgálat elvégzéséért felelős
Lakcim: Magyarország, 5650 Mezőberény Liget utca s. személy neve)
Ragisztráciás száma: 172730 Lakdm: Hiányzó érték

Regisztrációs száma: Hiányzó érték

Beküldó Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, Illetve az anyavállalat székhelyém minden
Sallal György érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztositásra
Lakcím: Magyarország, 5630 Békés Oláh Mihály utca 17. kerÜl, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
Adóazonosító: 8321043666 masolatot keszítket.
Baki)Idő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvIzsgáló, könyvelő

A számvltelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóéjték

Tárgyévi Tárgyévet
Tárgyévet két évvelÜzleti megelozo Üzleti megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma Hiányzó 36 27
érték

Készült: 2019. április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18 (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési Ideje: 2029. május 31.

fl A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készitá programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbizhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszeriiségéért felelősséget
nem vállal.

2IGoMal



Aláírásn önáflóan jogosut

Elfogadás időpontja: 2019. május 31.

A beszámcó a vonaUcozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállitósra, továbbá az a gazdáicodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről es forrásairól)1 valamint pénzügyi ás jövedelmi helyzetézől i)tve
tevékenysége eredményéről megbizható ás valós ösnképet ad.

Polgár Zoltán
Lakdm: Magyarország, 5630 Békés Keserű sor 12.
Adóazonosító: 8402451217

Készült: 2019. április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságrói, a bírósági cégeljárásról ás a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény la. (6) bekezdése
értelmében az eredeb példány megőrzési ideje: 2029. május 31.

A bes2ámoló az Igazságügyi MinIsztérium Céginformációs ás az Elektronikus Cégeárásban Közreműködő

USzolgálata (IM Csz) onilne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbizhatóságáért, valóságtartaimáért, jogszeniséyéért felelősséget
nem vállal.

3/6 oldal



A cég elnevezése: Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi7i Társaság
Nyilvántartás! száma: 04-09-005619
Adászáma: 12874990-2-04

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Altalános 0zleti évet záró Egyszerűs(tett éves beszámoló

MÉRIÍGE, Sziv. szerinti A” változattal

Készült: 2019. április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredett példány megőrzési Ideje: 2029. május 31.

U

A beszámoló az Igazságügyi MinIsztérIum Céglnformációs 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.

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Sőt liddi égSk,. Térebtve
. S Tárgyéi .ddc

‚1.M...fl_L

001. Eszközök (akUvk)
002. A. Befektetett eszközök 31 784 25 913
003. I. Immateriálisjavak O O
004. II. Tárgyi eszközök 31 784 25 913
005. UI. Befektetett pénzügyi eszközök O O
006. B. Forgóeszkbzök 103 146 103 116
007. I. Készletek O O
008. II. Követelések 256 303
009. UI. Ertékpapirok O O
010. IV. Pénzeszközők 102 890 102 813
üli. C. Aktív Időbeli elhatárolások O O
012. Eszközök (aktivák) összesen 134 930 129 029
013. Források (passzívák)
014. D. Saját tőke 29 945 5 397
015. I. Jegyzett tőke 3 900 3 900
016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke O 0
017. III. Tőketartalék 8 100 8 100
018. IV. Eredménytartalék 26 991 17 944
019. V. Lekötött tartalék 0
020. VI. Ertékelési tartalék O O
021. VII. Adózott eredmény -9 046 -24 547
022. E. Céltartalékok 0 O
023. F. Kötelezettségek 33 241 34 248
024. I. Hátrasorolt kötelezettségek O O
025. II. Hosszi) lejáratt kötelezettségek O 0
026. UI. Rövid lejáratú kötelezettségek 38 241 34 248
027. G. Passzív Időbeli elhatárolások 66 744 89 384
028. Források (passzivák) Összesen 134 930 129 029

* Előző Üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatós
adatok)

Lezárt Üzleti év(ek) módosítása: Nem

g biztosított (közzétett beszámolóbó! átemelt, nem módosított
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A cég elnevezése: Békési Féri Kézilabda Kereskedelmi és S2oIgáltató korlátolt Felelősségű Társaság
Nygvánta,-tsi száma: 04-09-005619
Adináma: 12874990-2-04

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Altalános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATASA. Összköltség eljárással

fltLIiév(dc)re
sahn áieg * Ty€w4ak

7S
001. I. Enékesités nett6 árbevétele 2 361 1 845
002. II. Aktivált Saját teljesítmények értéke O O
003. III. Egyéb bevételek 212 413 149 242
004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 66 100 57 590
005. V. Személyi jellegű ráfordítások 98 493 104 715
006. VI. Ertékcsókkenési leírás 5 723 6 072
007. VII. Egyéb ráfordltások 53 147 6 999
008. A. Uzemi (üzleti) tevékenység eredménye -B 689 -24 289
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 30 14
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordfsai O O
011. 8. Pén2ügyl műveletek eredménye 30 14
012. C. Ad6zás előtt eredmény -8 659 -24 275
013. X. Adóflzetési kötelezettség 387 272
014. D. Adózott eredmény -9 046 -24 547

* Előző üzlet! év adatai: Az Sztv. szerinti ösIiéhasonlfthatöIág biztosított (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról ás a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési Ideje: 2029. május 31.

A beszámoló az IgazságügyI Minisztérium Céginformáclós és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került

________

előállításra. Az [M Csz a kőnétett adatok megbizhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer
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Hibák ás hiányosságok

• A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon Jelblte, de nem töltötte fej!

• A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!

• A(z) adözott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmánvt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fej!
• A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat aatolmány feltöltése kötelező!

• A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyncsgMói Jelentés csatolmány feltöltése kötelező!

• A(z) tárgyévi üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma mező kitöltése kötelező!

• A(z) független könyvvlzsgálói Jelentés záradéka mező kitöltése kötelező!

Készült: 2019. április 15. (08:56:23)
A cégnyilvánosságról, a blróságl cégeijárásról ás a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. 5 (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési Ideje: 2029. május 31.

fl A beszámoló az Igazságügyi MinIsztérium Céginformációs ás az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló kész(tő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az ÍM Csz a közzétett adatok meghízhatóságáért, valóságtartalmáért, Jogszerüségéért felelősséget
nem vállal.
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A Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése

A Békési Férfi Kézilabda Kfl Felügyelő Bizottsága 2019. április 24.-i ülésén megtárgyalta a Békési
Férfi Kézilabda Kit 2018 évi tevékenységéről és pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját és az
alábbi megállapodásokat teszi.

A Kit flggetlen könyvvizsgálója az egyszerűsített éves beszámolót korlátozás nélkül hitelesítő
záradúkkal látta eb A könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kit vagyoni,
pénzügyi ésjövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A bevételi adatok elemzése alapján megállapítható a 2018 évben realizálódott bevétel (151.087 ezer
Ft) 63.687 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az értékesítés nettó árbevétele 1845 ezer Ft 516 ezer
Ft-al kevesebb a 2017 évinél. Az egyéb bevételek (támogatások) összege 63171 ezer Ft-al elmaradt az
előző évitől.

A ráfordítások összege 175.376 ezer Ft. Az Összes ráfordításból a személyi ráfordítás 104.715 ezer Ft
(59,7%), anyagi jellegű ráfordítás 57.590 ezer FI (32,8%), egyéb ráfordítás 13071 ezer Ft (7,5%) volt.

A Kit 2018 évi adózás előtti eredménye 24.289 ezer Ft veszteség, az előző évi 8689 ezer Ft
veszteséggel szemben. Az adózott eredmény 24.547 ezer Ft veszteség, melynek dőntő oka, hogy a
2018 évben befolyt bevétel 63.687 ezer Ft-al kevesebb volt az előző évinél.

A Kit vagyona 129.029 ezer Ft, amely az alábbi vagyon elemekből tevődik össze:

- Tárgyi eszközök: 25.9 13 ezer Ft
- Követelések: 303 ezer Ft
- Pénzeszközök 102.Sl3ezerFt

A források összetétele az alábbi

- Jegyzett tőke: 3.900 ezer Ft
- Tőketartalék: 8.100 ezerFt
- Eredménytartalék: 17.944 ezer Ft
- Adózott eredmény: -24.547 ezer Ft
- Rövid lejáratú kőtelezettség: 34.248 ezer Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 89.384 ezer Ft

Határozati iavaslat:

A felügyelő bizottság a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2018 évi tevékenységéről szóló pénzügyi
beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatás) elfogadásra Javasolja a képviselő testületnek.

Békés, 2019-04-24

Kovács László
FB elnöke



FÜGGETLEN KöNYvvlzscÁLÓl JELENTÉS

A

Békési Férfi Kézilabda Kft.

(5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25.)

tulajdonosának

Vélemény -

Elvégeztem a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2018. évi normál egyszerűsített éves

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves beszámoló és a

2018. december 31-i fordulánapra készített mérlegből — melyben az eszközök és

források egyező vógösszege 129.029,- E Ft az adőzott eredmény - 24.547,- E Ft

(veszteség) — és az ugyanezen idöponttal végzendö üzleti évre vonatkozó

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika Jelentős elemeinek

összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletböl áll.

Véleményem szerint a mellékelt normál egyszerűsített éves beszámoló megbízható

és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és

pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idöponttal végzendő üzleti évre vonatkozó

jövedelmi helyzetéröl a Magyarországon hatályos, a számvitelröí szóló 2000. évi C.

törvénnyel összhangban (a továbbiakban: ‚számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban

és a könyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb

jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló

felelősségem bövebb leírását jelentem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves

beszámoló könyvvizsgáiatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A normál egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könywizsgálatára

vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független

vagyok a Társaságtól és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget

tettem egyéb etikai felelösségemnek Is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő

ós megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a Noqp%

egyszerűsített éves beszámolóért (V’)



A vezetés felelős a normál egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel
összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészitéséért, valamínt az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állitástól mentes, a normál egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A normál egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,
hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott
helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos
információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet
kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot, vagy
beszűntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más
reális lehetőség.

Az irányltássat megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló a normál egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért
való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a normál
egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság
magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja
az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból,
vagy hibából és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban, vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott
egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre
kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megitélést alkalmazok és szakmai
szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• Azonosítom és felbecsülöm a normál egyszerűsített éves beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állitásainak kockázatait, az ezen
kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eárásokat alakítok ki és
hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás
fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredöé, mivel a csalás
magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülirását.

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelöen, de nem azért, hogy a társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
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• Értékeem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfefelőségét és a
vezetés által készitett számviteli becslések és kapcsolád6 közzétételek
ésszerűségét.

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a
megszerzett könywizsgálati bizonyiték alapján arról. hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel, vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
képességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll
fenn, független könyvvizsgáló jelentésembe fel kell hívnom a figyelmet a
normál egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre,
vagy ha a közzétételek a tekintetben nem megfelelőek, minősitenem kell
véleményemet. Következtetésem a független könnyvizsgálói jelentésem
dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyitékon alapulnak. Jövőbeli
események, vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem
tudja a váHalkozást folytatni.

• Értékelem a normál egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását,
felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a normál
egyszerűsitett éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események való bemutatása.

Kommunikálom az irányitással megbizott személyek felé — egyéb kérdések mellett —

a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentös
megállapításait.

Békés, 2019. április 15. KmZSÁN MIKLÓS
kama,ai tag k6Ay,tsgjA3

56 Sókéscsat,a. Bogámázi sétány it
a Magyal KOnynüsgAJa K*nwj
tagsági gazolványkiak szflj

1998 apdIi 1.-lól 823

Knzsan Miklos
Kamarai tag könyvvizsgáló
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