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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata a Magyarország önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX tv. 13.
(1) bekezdésében meghatározott, helyben biztosítható sport és ifjúsági ügyek ellátásának eleget

téve, valamint a 1 1 1 . (2)-(3) bekezdések alapján nem kötelező feladatként támogatást nyújt a
Békési Férfi Kézilabda Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek 5 1 millió forint összegben,
a 2020. évi elfogadott költségvetés alapján.

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése
alapján főszabályként tilos az állam (és az önkormányzat) által a vállalkozások támogatása a
verseny háborítatlansága érdekében: „Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belsős
piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése
által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.”

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményezése alapján támogatás folyósítható,
a szerződésben a támogatás összegét a célok szerint elkülönítetten kell kezelni:

a. A Békési Férfi Kézilabda Kft MB l/B bajnokságon való részvételének 2020. évi
támogatása — bruttó 10 millió Ft de minimis támogatás.

b. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 8 utánpótlás csapatának utánpótlás nevelésének,
valamint az utánpótlás csapatok versenyekben való részvételének támogatása bruttó
41 millió Ft összegben.

A Támogatott az a. — b. pontok alapján mindösszesen bruttó 5 1 millió Ft támogatásban részesül,
ebből de minimis támogatásként bruttó 10 millió Ft-ot kap.

A célok elkülönítése azért szükséges, mert az utánpótlás-nevelés az állami támogatások tilalma alóli
kivétel, így erre a célra „szabadon” nyújthat támogatást az önkormányzat.
A bajnokságon való részvétel és a támogatási tilalom alá tartozó célok, amelyek azért mentesülnek,
mert a nyújtott támogatásösszeg csekély összegű (de minimis).
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„Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet alapj án odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 1 00 000
eurónak megfelelő forintösszeget.”

A szerződés megkötését megelőzően a támogatottnak nyilatkoznia kell, hogy a részére nyújtott
összes támogatás nem éri el a de minimis felső határát és de minimis támogatást nyújtó és fogadó
szervezetnek is nyilvántartási és bejelentési kötelezettsége van az ilyen típusú támogatásokkal
kapcsolatban. A nyilatkozatot a Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetője benyújtotta, az előterjesztés
mellékletei között megtalálható.

A támogatások felhasználásáról a Támogatott köteles 2021 . május 3 1 . napjáig a Támogató részére
elszámolást és beszámolót készíteni. A Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti egyszerűsített éves beszámoló készítésére köteles. Elszámolható költségek: a Támogatott
által végzett, 2.a-b. pontban rögzített feladatokkal kapcsolatos tételek, amelyek a sport támogatási
célok megvalósítása során közvetlenül felmerültek és igazoltan kizárólag e célra fordították.

A pénzügyi elszámoláshoz köteles becsatolni a Támogatott nevére kiállított és a képviselője által
igazolt számlák, pénzügyi bizonylatok eredetivel mindenben megegyező másolati példányait az
alábbiak szerint:

- Jelen megállapodás keretében a pénzeszköz felhasználásához kapcsolódó számlák
pénzügyi bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni: . . . ‚ -Ft ‚ a Békés Város
Onkormányzatával kötött sz. megállapodás terhére elszámolva, majd el kell látni
a Támogatott képviselójének aláírásával igazolásának napját rögzítő dátumozással.

- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra, „ a másolat
az eredetivel mindenben megegyezik “ szövegrészt kell rávezetni, melyet szintén aláírni és
dátumozni szükséges.

- Az eredeti pénzügyi bizonylatokat megőrzéséért és ellenó’rizhetőségéért a Támogatott
felelős.

Az elszámolás alapját csak a 2020. január 1 . és 2020. december 3 1 . közötti elszámolási időszak
végéig kiállított és pénzügyileg rendezett számlák képezik. Támogatott köteles a támogatás
felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási
szabályokat betartani. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a
jelen szerződésben meghatározott céloknak megfelelően történt a pénzeszköz felhasználása, a
Támogatott köteles a Támogató írásbeli felszólítását követő 8 munkanapon belül a kapott összeg
visszafizetéséről gondoskodni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft.-t bruttó 51
millió forint támogatásban részesíti, és támogatási szerződést köt 2020. január 1. és 2020.
december 31. közötti határozott időtartamra.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert, a határozat mellékletét
képező támogatási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére

Határidő: intézkedésre azormal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. február 21.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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Támogatási szerződés

amely létrej ött egyrészről

név: Békés Város Önkormányzata
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
PIR azonosító: 725064
adószáma: 1 5 725060-2-04
bankszámlaszám: 1 1998707-046068 1 1 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: Kálmán Tibor polgármester
(a továbbiakban: Támogató),

másrészről

név: Békési Férfi Kézilabda Kft.
székhelye: 5630 Békés, Karacs T. utca 7. fszt. 2.
cégjegyzékszám: 04-09-005619
adószáma: 1 2874990-2-04
bankszámlaszám: 1 1 998707-06320832-00000000 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: Nagy Richárd ügyvezető
(a továbbiakban: Támogatott)

között, (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya

1. Békés Város Önkormányzata alapítója és 100 %-ban tulajdonosa a Békési Férfi Kézilabda
Kft-nek. Békés Város Onkormányzata a Magyarország önkormányzatairól szóló 201 1 . évi
CLXXXIX tv. 1 3 . (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve, valamint
a 1 1 1 . (2)-(3) bekezdések alapján nem kötelező feladatként és a jelen szerződés II.
pontjában foglaltak szerint támogatásban részesíti a 1 00 %-ban önkormányzati tulajdonú
Békési Férfi Kézilabda Kft-t. A támogatást a 1.2. pontban meghatározott célra, a Kit
kérelmére a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI tv.
alapján biztosítja a Támogató.

2. A Támogatott által a kérelemben megfogalmazott cél és támogatási összeg:
a) A Békési Férfi Kézilabda Kft NB l/B bajnokságon való részvételének 2020. évi

támogatása — bruttó 1 O millió Ft de minimis támogatás.
b) A Békési Férfi Kézilabda Kit 8 utánpótlás csapatának utánpótlás nevelésének,

valamint az utánpótlás csapatok versenyekben való részvételének támogatása
bruttó 41 millió Ft összegben.

II. A Felek jogai és kötelezettségei

A Támogató:

1. Jelen szerződéssel Békés Város Polgármestere a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI tv. 2. (1) bekezdés e) pontja alapján jogkörében
eljárva a 2020. évben a 081041 számú Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység
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kormányzati funkció terhére bruttó 51.000.000,- Ft (azaz bruttó Ötvenegymillió forint)
működési támogatást nyújt a Békési Kézilabda Kft. számára, amelyet a 2020. évi
költségvetésről szóló 1/2020. (I. 3 1 .) szóló rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére
biztosítja.

2. A Támogató a 1 . pontban meghatározott támogatás összegét havi ütemezésben és egyedi
kérelem benyújtása után teljesíti, a Támogatottnak az ERSTE Banknál vezetett 1 1998707-
0632083 0-00000000 számú fizetési számlájára.

A Támogatott:

3. Támogatott köteles a 1 . pontban meghatározott támogatási összeget adott célokra
felhasználni.

4. A támogatások felhasználásáról a Támogatott köteles 2021 . május 3 1 . napjáig a Támogató
részére elszámolást és beszámolót készíteni.

III. A működési támogatás elszámolásának szabályai

1. A Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves
beszámoló készítésére köteles. Elszámolható költségek: a Támogatott által végzett, II.
pontban rögzített feladatokkal kapcsolatos tételek, amelyek a sport támogatási célok
megvalósítása során közvetlenül felmerültek és igazoltan kizárólag e célra fordították.

2. A pénzügyi elszámoláshoz köteles becsatolni a Támogatott nevére kiállított és a képviselője
által igazolt számlák, pénzügyi bizonylatok eredetivel mindenben megegyező másolati
példányait az alábbiak szerint:

- Jelen megállapodás keretében a pénzeszköz felhasználásához kapcsolódó számlák,
pénzügyi bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni: . . . ‚ -Ft ‚ a Békés Város
Onkormányzatával kötött sz. megállapodás terhére elszámolva, majd el kell
látni a Támogatott képviselójének aláírásáva/ igazolásának napját rögzítő
dátumozással.

- Á számlákat pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra „a
másolat az eredetivel mindenben megegyezik “ szövegrészt kell rávezetni, melyet
szintén aláírni és dátumozni szükséges.

- Az eredeti pénzügyi bizonylatokat megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a
Támogatottfelelős.

3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 2020. január 1 . és 2020.
december 3 1 . közötti elszámolási időszak végéig kiállított és pénzügyileg rendezett számlák
képezik.

4. Támogatott köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó,
közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani.

5. Amermyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a jelen
szerződésben meghatározott céloknak megfelelően történt a pénzeszköz felhasználása, a
Támogatott köteles a Támogató írásbeli felszólítását követő 8 munkanapon belül a kapott
összeg visszafizetéséről gondoskodni.
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6. A megállapodás megszűnésének egyéb esetei:
- Lehetetlenülés,
- vismaior,
- jogi személy megszűnése,
- Azonnali hatályú felmondás,
- Közös megegyezés és
- Felmondás.

7. A szerződést a Felek határozott időre, 2020. január 1 -től 2020. december 3 1-ig terjedő
időtartamra kötik.

8. A de minimis támogatás szabályai

A jelen szerződés 1.2. pontja alapján nyújtott támogatás de minimis, azaz csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
1 8-i 1 407/20 1 3/EU bizottsági rendelet (HL L 3 52, 20 1 3 . 1 2.24. 1 .o) (a továbbiakban
1 40 7/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapj án lehet nyújtani.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/201 1. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell eljárni.

Az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet alapj án nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 1 07. és 1 08. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/20l2/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/201 3/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1 407/20 1 3/EU bizottsági
rendelet 3 . cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A Támogatottnak az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet 5 . cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon — nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A Támogatott kijelenti, hogy — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1 . cikke (2)
bekezdésének kivételével — a támogatást nem használja az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet
1 . cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az
1407/201 3/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően — közúti
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kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.

A Támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a Támogatottat a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

A Feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Iv. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, eiinek eredménytelensége
esetén a jogviták eldöntésére — hatáskörtől függően — a Békési Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Békés, 2020

Békés Város Önkormányzata Békési Férfi Kézilabda Kft.
képviseletében: képviseletében:

Kálmán Tibor Nagy Richárd
polgármester ügyvezető

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Kovács Szilvia
osztályvezető
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Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyílvántartási szám: 04-09-005619, Adószám: 12874990-2-04)

2O18 január 01. - 2018. december 31.

Készült: 2020. február 14. (09:40:09)

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 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.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás

________

időpontjában (2020. 02. 14. 09:40:09) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:

Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 04-09-005619 Adószám: 12874990-2-04 KSH szám: 12874990-9319-113-04
Székhely: Magyarország, 5630 Békés Karacs T. utca 7. fsz. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2002. június 14.

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

A beadvány a számvitelről szó/ó 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

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

Beadvány részei

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

. eredményki mutatás (Összköltség eljárással; szövege : magyar)

. kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

. adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019; szövege: magyar)

. független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő Könyvvizsgáló

Fábián Mónika
Regisztrációs száma: 172730

Krizsán Miklós
Regisztrációs száma: 002823

Beküldő

Sallai György

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi Tárgyévet
üzleti megelőző üzleti Targe\et ketevvel

évben évben megelozo uzleti evben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 24 27 24

Aláírásra önállóan jogosult:

E/fogadás időpontja: 2019. május 30.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Polgár Zoltán

Készült: 2020. február 14. (09:40:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 14. 09:40:09) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 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.
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„ „ .. . - Lezárt Üzleti év(ek)re
Sorszám Tételsor elnevezese Elozo uzleti ev adatai

TáI-YeVi adatok
módosítások **

001. Eszközök (aktívák)

002. A. Befektetett eszközök 31 784 25 913

003. I. Immateriálisjavak O O

004. II. Tárgyi eszközök 31 784 25 913

005. III. Befektetett pénzügyi eszközök O O

006. B. Forgóeszközök 103 146 103 116

007. I. Készletek O O

008. II. Követelések 256 303

009. III. Értékpapírok O O

010. IV. Pénzeszközök 102 890 102 813

011. C. Aktív időbeli elhatárolások O O

012. Eszközök (aktívák) 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 O

017. III. Tőketartalék 8 100 8 100

018. IV. Eredménytartalék 26 991 17 944

019. V. Lekötötttartalék O O

020. VI. Értékelési tartalék O O

021. VII. Adózott eredmény -9 046 -24 547

022. E. Céltartalékok O O

023. F. Kötelezettségek 38 241 34 248

024. I. Hátrasorolt kötelezettségek O O

025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek O O

026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 38 241 34 248

027. G. Passzív időbeli elhatárolások 66 744 89 384

028. Források (passzívák) összesen 134 930 129 029
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatósag biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. február 14. (09:40:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 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

—J nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 14. 09:40:09) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 04-09-005619
Adószáma: 12874990-2-04

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

MÉRLEGE, Sztv. szerinti “A” változattal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer
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Lezárt Üzleti év(ek)re
Sorszám Tételsor elnevezése Előző Üzleti év adatai * vonatkozó Tárgyévi adatok

módosítások **

001 . I. Értékesítés nettó 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. Értékcsökkenési leírás 5 723 6 072
007. VII. Egyéb ráfordítások 53 147 6 999
008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -8 689 -24 289
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 30 14
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O
011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 30 14
012. C. Adózás előtti eredmény -8 659 -24 275
013. X. Adófizetési kötelezettség 387 272
014. D: Adózott eredmény -9 046 -24 547

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

Készült: 2020. február 14. (09:40:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

El
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 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.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 02. 14. 09:40:09) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 04-09-005619
Adószánia: 12874990-2-04

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

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer
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•/(f•\\ BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT.

/1 XV—
\\ Ügyvezető: Nagy Richard

(I BEKESI FERFI I Levélcím: 5630 Békés, Karacs T u. 7 fszt. 2.
\\ KEZILABDA ‚I Központi telefon: +36 20 947-7126 . Adószám: 12874990-2-04

-
:--‘ E-mail: bekesikezilabda@gmail.com • www.bfkc.hu

---- -

;:

•‚‘•

DEMINIMIs NYILATKozAT

Alulírott, Nagy Richárd ügyvezető, a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Kit.

(székhely: 5630 Békés, Karacs Teréz utca 7. Fsz. 2., adószám: 12874990-2-04) hivatalos

képviselője a nyilatkozom DeMinimis támogatások igénybevételéről:

Év Támogató Támogatás jellege Összeg
2018 Békés Város Önkormányzata Önk.-i támogatás 7 000 000 Ft

2018 Magyar Kézilabda Szövetség TAO Személyijellegű 201 7/2018 8 256 609 Ft

2018 Békés Megyei Kormányhivatal bér tám. 348 840 Ft

2019 Békés Város Önkormányzata Önk.-i támogatás 10 000 000 Ft

2019 Magyar Kézilabda Szövetség TAO Személyijellegű 2018/2019 8 844 670 Ft

2020 Magyar Kézilabda Szövetség TAO Személyijellegű 2019/2020 8 039 086 Ft

Összesen 42 489 205 Ft

Békés, 2020.02.18.

üg zető

Békési Férfi Kézilabda Kit.
5630 Békés,

KaracsTerézu. 7.Fsz. 2.
Adószáxn: 128749gO2fl4



2020. 02. 13. Elektronikus Beszámoló Portál

Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest Kossuth tér 4

Cég neve: Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 04-09-005619

‚ Hibás beszámolók elrejtése

Általános üzleti évet záró
2018. január 01. - 2018. december 31.

Csatolmányok

Bekes !:rf• Kez abalCft 20 18 !e ° me ek !!.If-(1-__
Bekes i(ez!.!!.b,ft 20 18 9t eredmenyfe as hata (L.....

!etes !e1.—se9Ljiyilatkozat BEkes Ferf Kez 18p!(Z—kB)

(Közzétéve: 2019.05.30. 18:40:00)

Általános üzleti évet záró
2017. január 01. - 2017. december 31.

Csatolmányok

Bekes Kez abdat 20 17 !9!so ! ek e!.f-(11.—
Be ‘P’a!t ott eredr!e (—
Fuetlen Konyvv zs9 Je etes Bekes Ferf Kez1!a.IxIajt

(Közzétéve: 2018.05.30. 21:56:35)

Általános üzleti évet záró
2016. január 01. - 2016. december 31.

Csatolmányok

Be 016 ek et.pdf U7—
Bees Kez abdat 20 16 tt eredme as hata

(___

Bekes Ferf Kez labda !t. iZ-__

(Közzétéve: 2017.05.31. 17:28:19)

Általános üzleti évet záró
2015. január 01. - 2015. december 31.

Csatolmányok

Be Kez abda!t 20 15 !(!e9 ! ek e!.L
!:!rfKez1!a.bda!(ft 05 adoztt !:edmenyfe !t (49—

Be ! ! abcla ft !:K.Jif-(.L__

(Közzétéve: 2016.05.31. 16:49:27)

ÜZLETI ÉVET (Kozzétéve: 2015.06.01. 16:20:35)

2014. január 01. - 2014. december 31.

1ii9
Ered .yk!.muta

Csatolmányok

1c1 14 !(!e9 to !itPf-(1P—
!:rfKez abda!t 20 14 tt ered hata (4L....
!.r1iKez abc1a.!<t

ÜZLETIÉVET ZÁRÓ (Kozzétéve: 2014.06.02. 15:26:16)
2013. január 01. - 2013. december 31.

L!9.
EredmYk!.muta

Csatolmányok

éif Kez1!.abda•K.fü99Q!Y!—94e p!(L.....
Bes Kez1!ab 203 !! to ! ek iL(J.—
Be Kez abda!t2013 !tteredyf !1!t :Lpf(4?—

ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
2012. január 01. - 2012. december 31.

M9.
Eredményk ‘ta

Csatolmányok

Bes 20 12 !Iott eredmenyfe hata (4.L

(Közzétéve: 2013.05.31. 12:29:10)

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kereses_merleglista?f=jP252bwtzAIBMf2C6zgq5w%3d%3dasol 1/3
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Bekesi Ferfi Kezilabda Kft fug9konyvvizs9 jelentes pf(1.k)

ÜZLETIÉVET ZÁRÓ (Kozzétéve: 20t 2.05.31. 15:35:27)
2011. január 01. - 2011. december 31.

Eredménykimutatás

Csatolmányok

i—-f.(11—
Bes ‘ !Pda!t 2011 tt edmenyfe as !ta Pf-(j..

abdaK •Í(EL...

ÜZLETI ÉVETz.!. (Kozzétéve: 201 1.05.30. 15:09:06)
2010. január 01. - 2010. december 31.

Ered.yk!.muta

Csatolmányok

Bes FrIKez 200 ko“vv__zs9je f(4j kB)
Bes Ff 201!Lk•!e ek et.pf (1Q—
Be!s 2010 tt dmenyfe hata PiL(j..

ÜZLETIÉVET ZÁRÓ (Kozzétéve: 2010.05.31. 15:07:04)
2009. január 01. - 2009. december 31.

MérIe9
Eredményk 1t

Csatolmányok

!z1!abdt !U99t !!!!YY—!z !e (Q.__
Bes !(ez !.!a.Ma!(ft 2XL !e9 e!!k etpf(2Q—
Be! !(ez W9 wtt ed!!!!y!e haszna (i—

ÜZLETIÉVET ZÁRÓ (Kozzétéve: 2009.06.01. 15:56:39)
2008. január 01. - 2008. december 31.
Csatolmányok

!es ‘1!(ez cms sLi___
!es“ !(ez!.!bdat 2008 !wtt edmenyfe haszna !latarozat9qj (.?Q___
Be !(ez a!(ft 2008 !edmenyk ! P1!pLf-(?-__
rf•!e !a!!t 2008 9et!en kovxv__ i:e 9d—LLk iW4___

Kez !a!!t 20 e9!!t mc !!.t gqk_201

!!:u ó!pJ (Kozzétéve: 2008.06.03. 0:00:00)
2007. január 01. - 2007. december 31.
Csatolmányok

3901 !(2—
k343!1 Zp4.f___

3!°L3•Pf-(44.......
O3439L4 (.L...

!!:u ó.!pJ (Közzétéve: 2007.06.04. 0:00:00)
2006. január 01. - 2006. december 31.
Csatolmányok

05289!43 (4........
0528!!‘. pAf(___1!)
0528!43 !pf-(4__-
0528!43 (1—

FordulónapJ (Kozzétéve: 2006.06.02. 0:00:00)
2005. január 01. - 2005. december 31.
Csatolmányok

p56!6 Lpf(-L__
oo56906 kB)
02056906 (9—

FordulónapJ (Kozzétéve: 2005.01.01. 0:00:00)
2004. január 01. - 2004. december 31.
Csatolmányok

https://e-beszamoIo.im.gov.hu/oldaI/kereses_merleglista?f=jP252bwtzAIBMf2C6zgq5w%3d%3d8so=1 2/3
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FordulónapJ (Közzétéve: 2004.01.01. 0:00:00)
2003. január 01. - 2003. december 31.

Csatolmányok

0056 kB)

M09006 kB)

Előtársasá9i (Közzétéve: 2003.01.01. 0:00:00)
2002. július 11. - 2002. szeptember 30.

Csatolmányok

0409005619 kB)

FordulónapJ (Közzétéve: 2003.01.01. 0:00:00)
2002. október 01. - 2002. december 31.

Csatolmányok

0409005619

Vissza az előző oldalra

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kereses_merIegIista?f=jP252bwtzAlBMf2C6zgq5w%3d%3d8so=1 3/3


