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HA TÁROZA T

Békés Város Polgármesterének
2020. május 15. napján hozott határozata

Táry: A BFKC Kit 20 19. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása

Békés Város Polgármesterének
48/2020. (V. 15.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a
Képviselő-testületi jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja, a Békési Férfi
Kézilabda Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Nagy Richárd ügyvezető

K. m. f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgarmester ) jegyzo
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Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2019. január OL - 2019 december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

1ékési Férfi Kézilabda Kft.
5630 Békés,

Karacs Teréz u. 7. Fsz. 2.
Adszám: 1287499O-2fl4

‘/‘í \

Készült: 2020. március 25. (15:16:05)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 30.

A beszamolo az Igazsagugy Miniszterium Ceginformacios es az Elektronikus Cegeljarasban Kozremukodo
Szolgalata (IM Csz) online beszamolo keszito program)aval a bekuldo altal megadott adatok alapjan kerult
eloaflitasra Az IM Csz a kozzetett adatok megbizhatosagaert valosagtartalmaert jogszerusegeert felelosseget
nem vallal
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Közzétevő cég adatai:

Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: O4-O9OO5619 Adószám: 1287499O-2O4 KSH szám: 128749 YO-9319113O4
Székhely: Magyarország, 5630 Békés Karacs T. utca 7. fsz. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2002. június 14.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01 . - 2019. december 31..

A beadvány a sziiiviteIrőI szóló 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 összehasonlíthaóság biztosított. (közzétett beszárnolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

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

S eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege : magyar)

S kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2020; szövege: magyar)

Hiányzó csatotmány

Könyvelő Könyvvizsgáló

Fábián Mónika Krizsán Miklós
Lakcím: Magyarország, 5650 Mezőherény Liget utca 8. Lakcím: Magyarország, 5600 Békéscsaba Bogárházi Sétány
Regisztrációsszáma: 172730 13

Regisztrációs száma: 002823

Beküldő Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
Sallai György érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
Lakcím: Magyarország, 5630 Békés Oláh Mihály utca I 7. kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges

Adóazonosító: 8321043666 másolatot készíthet.

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

Tárgyévi Tárgyévet . . .

üzleti megelőző üzleti
Targyevet ketevvel

évben évben
megelozo uzleti evben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 24 24 27

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. 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.

Nagy Richárd
Lakcím: Magyarország, 5630 Békés Kopasz utca 3/1.
Adóazonosító: 8402451 217

Készült: 2020. március 25. (15:16:05)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 30.

A beszamolo az Igazsagugyi Miniszterium Ceginformacios es az Elektronikus Cegeljarasban Kozrernukodo

‘ Szolgalata (IM Csz) online beszamolo keszito programjaval a bekuldo altal megadott adatok alapjan kerult
eloallitasra Az IM Csz a kozzetett adatok megbizhatosagaert valosagtartalmaert jogszerusegeert felelosseget
nem vallal
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‘$.*.-, Lezárt Üzleti év(ek)re
Sorszám Tételsor elnevezése

EIozc uzleb ev adatai

módosítások **

OOL Eszközök (aktívák)

002. A. Befektetett eszközök 25913 30 892

003. I. Immateriális javak O O

004. II. tárgyi eszközök 25 913 30 892

005. III. Befektetett pénzügyi eszközök O O

006. B. Forgóeszközök iO3 116 74 738

007. I. Készletek O

008. II. Követelések 303 . 237

009. IlL Értékpapírok Q

010. IV. Pénzeszközök 102 813 74 501

Oji. C.Akűv időbeli elhatárolások O

012::— Eszközök (aktívák) összesen 129 029 105 630

013. Források (passzívák)

014. D. Saját tőke 5 397 13 721

015. I. Jegyzett tőke 3 900 3 900

O 16. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke O O

-

017. III. Tőketartalék — 8 1ÖO 8 100

018. IV. Eredménytartalék 17944 -6 603

019. V. Lekötött tartalék O O

020. VI. Értékelési tartalék . O O

021. VII. Adózott eredmény -24 547 8 324

022. Céltartalékok O O

—

023. F. Kötelezettségek 34 248 36 913

024. I. Hátrasorolt kötelezettségek O O

025. IL Hosszú Iejratú kötelezettségek O O

026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34 248 36913

027. G. Passzív időbeli elhatárolások 89 384 54 996

028. Források (passzívk) összesen 129 O2 105 630
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatósdg biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. március 25. (15:16:05)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzésí Ideje: 2030. 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
1I eloallitasra Az IM Csz a kozzetett adatok megbizhatosagaert valosagtartalmaert jogszerusegeert felelosseget

nem vállal.

A cég elnevezése: Békési Férfi Kézilabda KreskedeImi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 04-09-0056i 9
Adószáma: 12874990-2-04

2019. január 01. - 2019. december 3]. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti “A változattal

Pénznem: HUF
Pénzegség: ezer
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Lezárt Üzleti év(ek)re
Sorszám Tételsor elnevezése Előző Üzleti év adatai vonatiozó Trgyévi adatok

módosítások **

001. I. Értékesítés nettó árbevétele 1 845 2 351

002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke O O

003. IlL Egyéb bevételek 149 242 339 242

004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 57 590 69 350

005. V. Személyi jellegű ráfordítások 104 715 131 148

006. VI. Értékcsökkenési leírás 6 072 6 521

007. VII. Egyéb ráfordítások 6 999 125 659
—

008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -24 289 8 915

009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 14 24

Űio. Ix. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O

011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 14 24

012. C. Adózás előtti eredmény -24 275 8 939

013. X. Adófizetési kötelezettség 272 615

014. D. Adózott eredmény -24 547 8 324
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. március 25. (15:16:05)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 30.

e’:4 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 cég elnevezése: Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgl1ató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 04-09-005619
Adószáma: 12874990-2-04

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Pénznem: HUF
P’énzegység: ezer
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A Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése

A Békési Férfi Kézilabda Kft Felügyelő Bizottsága 2020. április 27.-i ülésén megtárgyalta a Békési

Férfi Kézilabda Kft 201 9 évi tevékenységéről és pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolój át és az

alábbi megállapodásokat teszi.

A Kft független könyvvizsgálója az egyszerűsített éves beszámolót korlátozás nélkül hitelesítő

záradékkal látta el. A könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kft vagyoni,

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A bevételi adatok elemzése alapján megállapítható a 201 9 évben realizálódott bevétel (341 .593 ezer

Ft) I 90.506 ezer Ft-tal több az előző évinél. Az értékesítés nettó árbevétele 2.35 1 ezer Ft 506 ezer Ft-

al több a 201 8 évinél. Az egyéb bevételek (támogatások) összege 190.000 ezer Ft-al több az előző

évihez képest.

A ráfordítások összege 332.678 ezer Ft. Az összes ráfordításból a személyi ráfordítás 1 3 1 . 148 ezer Ft
(39,42%), anyagi jellegű ráfordítás 69.350 ezer Ft (20,84%), egyéb ráfordítás 1 25 .659 ezer Ft

(37,77%) volt.

A Kft 2019 évi adózás előtti eredménye 8.939 ezer Ft nyereség, az előző évi 24.275 ezer Ft

veszteséggel szemben. Az adózott eredmény 8.324 ezer Ft nyereség, melynek döntő oka, hogy a 2019

évben befolyt bevétel 90.506 ezer Ft-al kevesebb volt az előző évinél.

A Kft vagyona I 05.603 ezer Ft, amely az alábbi vagyon elemekből tevődik össze:

- Tárgyi eszközök: 30.892 ezer Ft
- Követelések: 237 ezer Ft
- Pénzeszközök 74.501 ezer Ft

A források összetétele az alábbi

- Jegyzett tőke: 3.900 ezer
- Tőketartalék: 8. 100 ezer Ft
- Eredménytartalék: -6.603 ezer Ft
- Adózott eredmény: 8.324 ezer Ft
- Rövid lejáratú kötelezettség: 36.91 3 ezer Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 105.630 ezer Ft

Határozati javaslat:

A felügyelő bizottság a Békési Férfi Kézilabda Kft. 201 9 évi tevékenységéről szóló pénzügyi

beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatás) elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Békés, 2019-04-27

Kovács László
FB elnöke
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BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT.
Ügyvezető: Nagy Richard
Levélcím: 5630 Békés, Karacs T u. 7 fszt. 2.
Központi telefon: +3620 947-7126 Adószóm: 12874990-2-04
E-mail: bekesikezilabda@gmail.com. www.bfkc.hu
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Jelenléti ív

Békés, 2020. április 27. napján a Felügyelő Bizottsági üléséről.

FeIü2yelő Bizottsái ta2jai

Név

Kovács László

Pocsaji Ildikó

Ilyés Tamás

Név

Nagy Richárd

Polgár Zoltán

Sallai György

Apáti-Nagy Lajos

Krizsán Miklós

Név

Aláírás
4/ j’i

-‘

‘7
X

-e

Me2hívottak

Név
Jeiyzőkönvvvezető

Aláírás
( )-____

Aláírás

Gábor Mariann



FÜGG ÉTL’EN JELENTÉS

A
Békési Férfi Kézilabda Kft1

(5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 2i25j
tulajdonosának

\!éIemóny .

Elvégeztem a Békési Férfi Kézilabcla KfL. 2019. évi normál egyszerűsített éves
heszámolójának könyvvizsgálatát, amsly az egyszer()sítet éves beszárrtöíö és a
2b19. december 31-i fordulönapra készitett mérlegből melyben az eszközök és
fc)rrások egyező végösszege 105.630,N E Ft, az adózotteredmény 8.324, E Ft
(iriyereség) —‚ és az ugyanezen időponttal végzendő ()zleti évre vonatkozó
eedménykimutatásbóI valamint a számvite[i politika jelentős e1emeink
öiszefoglalását ís tartalmazó kiegészítő rnellékletböl áll.

Véleményem szerint a meilékert normái egyszerűsitett éves beszámoló megbízható
*évalós képetad a Társaság 2019. december31én fennáilóvagyoni és pénzügyi.
hiplyzetéről, valamint az ezen időponttal végzendő Üzleti évre vonatkozó jövedelmi
hMyzetéről a Magyarországon hatályos, a számviteiröl szóló 2000. évi C. törvénnyel
öiszhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

PvéIemény alapja

KbnyvvizsgáIatomat S Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal ősszhangban

M a könywizsgálatra vonatkozó — Magyarországon hatályos — töniények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottan, végre. Ezen staridarciok értelmében fennálló
felelősségem bővebb leirását jelentem A könyvWzsgáló egyszerűsfteu éves
böszámoió könyvvízsgálatáért velő feieIőssége’ szakasza tartalmazza.

A normálegyszerűsíttt éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
MEgyarországon hatályos etikai követelményeknek rnegfelelve, független vagyok a
Tksaságtól ás ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb
etikai felelősségemnek is.

Mggyőződésem, hegy a általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő
é, megfelelő alapot nyújt vélernényemhez.

A vezetés (és az írányítással megbízott személyek) felelőssége a No ál
egyszerűsített éves beszmolóért



: A vezetés felelős a normál egyszerűsített áves beszámolónak a számviteli törvéniiyeiösszhangban történő és a valós bemutatás kőveteményének megfelelő e!készitéséért,valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogylehetővé váljon az akár csalásból, akár hibáből eredő lényeges hibás állítástél mentes,a normál egyszerűsitett 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 adotthelyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatosinförmációkat, valamint a vezetés fele! a vállalkozás folytatásának elvén alapulóézámvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve,ha a vezetésnek szándékában áll megszűntetni a Társaságot, vagy beszüntetni aztizletszedi tevékenységet. vagy amikor ezen kivül nem áll előtte más reális lehetőség.
Sz irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi bes2ámolásifolyamatának felügyeletéért.

.

A könyvvizsgáló a normál egyszerüsített éves beszámoló könyvvlzsgálatáért16 felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arr6l, ‘hogy a normálegyszerúsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibábóleiedő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemettartalmazó független könyvvizsgálóijelentést bocsássak kI. A kellő bizonyosság magasfokú bízonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KönyvvizsgálatiStandardokkal összhangban elvégzett könyvvízsgálat mindig feltárja az egyébkéntlétező lényeges hibás állítást. A hibás állitások eredhetnek csalásból, vagy hibából éslényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban,vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerüsitett éves beszámolóalE1pján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal öSszhangban elvégzésre kerülőkönyvvizsgálatnak a részeként szakmai meghélést alkalmazok és szakmaiszkepticizmust tartok fenn. a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

Azonosítom és felbecsülöm a normál egyszerűsített éves beszámoló akár.

csalásbál, akár hibából eredő lényeges hibás áWtásainak kockázatait, az ezenkockázatok kezelésére alkalmas kőnyvvizsgálati eárásokat alakitok ki éshajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelőkönyvvizsgá(ati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állításfel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalásmagában foglalhat összejátszást, hamisitást, szándékos kihagyásokat, tévesnyílatkozatokat, vagy a belső kontroll felüllrását.
Megismerem a könyvvizsgálat szempontjábót releváns belső kontrollt annakérdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek még, amelyek azadott körülmények között megfelelően, de nem azért, hogy a társaság belsőkontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánitsak. ‚.%7j ‚

.
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S Értékeljem a vezetés által alkalmazott számviteli politikwmegfeleiőségét és avezetés által készitett számviteli becslések és kapcso!ódó közzétételekésszerűségét.

. Következtetést vonok Is arról, hogy helyénvalóe a vezetés részérő’ avállalkozás folytatásának elvén alapuló számvite$ alkalmazása, valamint amegszerzett kőnyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e fényegesbizonytatanság olyan eseményekkel, vagy feltételekkel kapcsolatban ‚ amelyekjelentős kétséget vethetnek fel a Társaság váflalkozás folytatására valóképességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság állfenn, független könyvvizsgáló jelentésembe fel kell hívnorn a figyelmet a normál; egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha ai közzétételek a tekintetben nem megfelelŐek, minősítenem kell véleményemet.Kővetkeztetésem a független könnyvizsgá!ói jelentésem dátumáig megszerzett
! könyvvizsgáfati bizonyitékon alapulnak. Jövőbeli események, vagy feltételek.

azonban okozhatják azt, hagy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
Értákelem a normál egyszerüsített éves beszámoló átfogó prezentálását,. felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a normál egyszerűsítetti éves beszámolóban teljesüle az alapul szolgáló ügyletek ás események valói bemutatása.

Kümmunikálom az iráriyítással megbizott személyekfelé egyéb kérdések mellett —
a ‚ könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentősm4gáJiaphásait.

‚ ‘ .
M

? : . KRIzsÁzj MikYd%Bekes, 2020. apníis I 5.

i

t4Al’
Krizsán MiklJ5s

Kamarai tag kőnyvizsgáló
Kamarai igazolvány száma; 002823
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! Békési Férfi Kózilabda Kft.
I. (5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25)

: ügyvezetőjétől

Megadtuk Krizsán Miklós könywizsgálónak a 2019. évi normál egyszertisitett évesbeszámoló auditálásához az a?ábbakat

valamennyi információt, pL nyilvántartások és dokumentumokat, valamint egyéb
anyagokat amelyek relevánsak a pén2ügyi kimutatások elkészítése és bemutatása
szempontjából:’

. a további információkat, amelyeket kért tőlünk, valamint;

. a korlátlan hozzáférés a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez. ‘

2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban és azokat a
. pénzügy! kimutatások tükrözik.

Z3 Közöltük, hagy megítéléstirik szerint mekkora annak kcckázeta, hogy a pénzügyi
mutatok csalás következtében lényeges hibás állitásokat tartalmaznak.

4. Kbzöflük atársaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással,
gvélt csaJással kapcsolatos valamennyi informáciát, amelyről tudomásunk van

irj vezetés; .

aI a belső ellenőrzésben fontos szerepetjátszó munkatársak, vagy;

E mások, akik esetében a csalásriak lényeges hatása lehetett a pénzügyi
3;

!; kiniutatásokra.

5 Közöltünk minden információt bármely, a táraság pénzügyi mutatásaít érintő,
iiunkaváIlaiók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabáfyozók, vagy mások által tett,
r8r3 vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.

2



3,; Közöltünk minden ismert töniényi ős szabályozási meg rern felelést, vagy ‘vélt meg nem
felelést, amelynek hatásaitfigyelemb@kell vennia pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

] 7. . Közöttük, hogy meíyek a társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek; közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.

6. Az alábbi Ügylelekkel kapcsolatban miridén infonmációt rendeikezésÓre tiocsájtottunk:

a) a vetünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és
. követelések, beleér[ve az értékesítés, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, Íí2ing
‚

ás garancia megállapodásokat;

; b) pénzintézetekkI kötött megállapodások, beLeértve a pértzeszközök egyenlegével: kapcso!atos korlátozásokat, hitelkeretet, vagy hasonló megállapodásokat.

9. Nincs olyan tervünk, vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására és amely
. lényegesen befolyásoiná eszközeínk és forrásaink besorolását, vagy könyvszerinti

I értékét.

Bákés, 2020. április 15.

ug 4zeto

Békési Férű Kézilabda Kft.
5630 Békés,

Karacs Teréz u. ‘L Fsz. 2.
4dósgm: 12874990-2-04



Beszámoló a Békési férfi Kézilabda Kft. 2019. évi

tevékenységéről, helyzetéről

Nagy Richárd
Békési Férfi Kézilabda Kft.

ügyvezető
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A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tu’ajdonában lévő Békési Férfi Kézilabda Kft.

ügyvezetői feladatait 201 9. december 1 .-től látom el.

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

nagyon fontos visszajelzés arról, hogy szakmai munkánk jó úton halad. Nem engeclhetünk

követelményeinkből, innentől a NEKÁ 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 veniii, hogy mi versenyszezonról beszélünk a beszámoló

pedig naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról is beszélni kell.

A beszárnolóban külön bontottam a felnőtt és utánpótlás csapatainkat, illetve mellékletként

található az év végi mérleg, a felügyelőbizottsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés.

I inüií ca,tiíií,iÁróí:

A bajnokságot Papp Bálint vezetőedzővel kezdte a csapat. Az alapvető cél az volt, hogy a

2019/2020-as bajnokságban a tabella első felében végezzen a csapat. A csapaton belül is sok

változás történt, fontos feladat volt a játékosok összeszokatása. A itjúsági korú játékosok

közül többen fontos szerepet töltenek be a csapatnál.

A I 9 fős bajnoki keretből jelenleg 3 fő békési, illetve 6 fő utánpótlás korú játékos van.

A felnőtt csapatunk 24 megszerzett ponttal a V. helyen végzett.

Kádas László szakmai igazgatóként Papp Bálint pedig a felnőtt csapat vezetőedzőjeként

folytatja munkáját. A felnőtt csapatunknál a célkitűzés a IV.-VI. hely.

Utánpótlás csapataink tíz korosztályban kerültek nevezésre, továbbá az országban több tornán

is részt vettünk.

Csapaton belül és a csapatok között is jó kapcsolat alakult ki.

2
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Törekedtünk arra, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal játékosokat

igazoljunk. Elértük azt, hogy a felnőtt csapat nagy részét békés rnegyeiek alkotják. A csapat

átlagéletkora 23 év!

Az elvárások a csapattal szemben:

. a bajnokság végén a tabella első felében végezzen;

4 mindent meg kell tenni a győzelemért;

. szerethető, szimpatikus csapat kialakítása;

. magabiztos játék;

. erős csapatszellem;

. a fél profi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen.

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

A tavalyi célunknak megfelelően a 2019/2020-as versenyszezonban a még több helyi fiatal

beépítése megtörtént. Ez a megfelelő utánpótlásbázisunknak köszönhető, akik már teljes

értékű játékosként tudnak szerepelni.

( (í;!!iH;fIá’4; „eve/(%ü,, Á

A cél amit kitűztünk magunk elé, megvalósulni látszik. Békés az ország legjobb utánpótlás

csapatainak a rendszerébe visszakerült.

tia,céioi

A Békési Férfi Kézilabda Kft. minden korosztályban működtet versenyző csapatot. Jelenleg

1 64 fő j átékosunk van, ebből I 49 fő utánpótlás korú, 124 fő igazolással rendelkezik és

folyamatos a versenyeztetése, ezen kívül 25 óvodással foglalkozunk hétről hétre. Az

utánpótlás csapataink az ország legjobb csapatai közé tartoznak, ciubunk az ország egyik

legeredrnényesebb utánpótlás-nevelő egyesülete, amelyet a magyar kézilabda sportban

értékelnek. Az óvodás korcsoporttól egészen a 12. osztályig összesen 160-170 gyereket

foglalkoztatunk heti 4-7 edzés keretében.

3
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A Békési FK Kft. utánpótlásrendszerében békési, és a régióból bevonzott gyermekkel

foglalkozunk rendszeresen. Célunk, hogy a helyi és környékbeli csapatoknak,

kézilabdázóknak játéklehetőséget biztosítsunk. 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 zárja el a lehetőséget klubunk 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 csapatainkhoz csatlakoznak.

A Békési FK Kft. keretei között a helyi általános iskolákkal és a környékbeli települések

általános iskoláival, testnevelőivel is jó szakmai kapcsolatot ápolunk, folyamatosan bővítjük,

illetve építjük a kapcsolati 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 és étkeztetéssel is segítjük.

A szilárd alapokon nyugvó, magas szintű szakmai munkát szakembereink és edzőink

alapcélként határozták meg. Nem egy-egy edzőben vagy egy-egy csapatban kell

gondolkodnunk, hanem rendszerben, ahol a korosztályok egymásra épülve az NB I/B 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 fiatal edző szakembereket, folyamatosan ellenőrzik az

edzéseket, hétvégén a mérkőzésen tesztelik a játékosok fejlődését.

L4;t()síf,,,é!fll /e1tte/eiirk:

A Békési Férfi Kézilabda Kit utánpótlás-képzés rendszerének hátterét továbbra is a város

sportiétesítményei biztosítják: a sportcsarnok és a sportpálya, a Dr. Hepp Ferenc Általános

Iskola, a Szegedi Kis István Refonnátus Gimnázium és a Gál Ferenc Főiskola Békési

4
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Szakképző Iskola tornatermei. A sportcsarnokok mellett kondicionáló termet, a Városi

Uszodát és a Sanitas Diagnosztikai centrum létesítményeit is módunkban áll használni.

A Békési FK. Kft. pályázott az MKSZ csamoképítési programjára, ahol pozitív elbírálást

kapott pályázatunk, így hamarosan egy sportcsarnokkal bővülhet Békés Városa.

Városi Sportcsarnok világítás korszerűsítése

Városi Sportcsarnok külső nyílászáró csere

Városi Sportcsarnok hangtechnika beruházás

Városi Sportcsarnok szellőztető berendezés

Renault Trafic 8+1 szem. gépjármű beszerzés

b’ruhá:d i!hi’

27371 200Ft

32726 000Ft

37976 443Ft

25626 189 Ft

11 500 000Ft

Városi Sportcsarnok (fűtéskorszerűsítés, belső nyílászáró csere, festés, nézőtéri mosdó teljes

felújítása, kiszolgáló helyiségek felújítása)

Szegedi Kis István Református Gimnázium Szánthó Albert utcai telephelyén meglévő beton

pálya átalakítása szabvány kültéri kézilabda pályává (UV álló sportpálya burkolat, 2db Új

kapu, felfestés, az oldalvonalak mentén palánk, az alapvonalak mentén labdafogó háló)

5
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160 000 000 HUF

140000000 HUF

120000000 HUF

100 000 000 HUF

80 000 000 HUF

60000000HUF

40000000 HUF

20000000HUF

- HUF

Beruházások értéke 2019.

A beruházásokat tekintve 201 9-ben mintegy I 35.000.000 Ft összeggel gyarapodott a városi

értékvagyon, melyet a Békési Férfi Kézilabda Kit Tao pályázaton keresztül valósított meg.

A

Edzőink érvényes működési engedéllyel rendelkeznek, amit megújítottak a balatonfüredi vagy

a gyulai éves edzőtovábbképzéseken. Az ott bemutatott edzésekből próbálunk módszereket

belevinni a rnindeniiapi edzésmunkánkba.

Edzőinknek jelenleg egy-két csapatra kell koncentrálniuk, Így a hatékonyságot

maxirnalizálhatjuk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 3 edzőnk rendelkezik „A” vagy „B” liszensszel, illetve az

egyetlen „D” liszenszes edzőnk 2020-ban lép szintet „C”-re. Ez is bizonyítja, hogy edzőink

hisznek a folyamatos tanulásban és képezik magukat.

6
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Edzők kategóriánként 2019.

(cuki(,i (th)/ (S /)#‘i(Ift((i:

4 A jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat formalizálni

kívánjuk, és további iskolákat kívánunk bevonni az együttműködés rendszerébe.

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

Iskolával és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolával.

. A sporttörvény adta lehetőségeinkből ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk

kapcsolatban álló testnevelők munkáját: anyagi és erkölcsi megbecsülés.

. A következő négy évben a szerződött közoktatási intézményekkel rendszeresen

foglalkoztatott, az egyesületben igazolt, illetve beiskolázott utánpótláskorú

kézilabdázók számát emelni kívánjuk.

J);, z;íigii :s Á /‘i; flh(UIIIUtÓVá74t1, leli (‘t(i4’5• táI’1(IUhlfli és ‘íi ZI(I%á<i Iuiíáui:

Minket is érint napjaink „globális-problémája”, a növekvő erőforrásigény és ennek járulékos

mellékhatása, pénzügyi deficit elkerülése. A Kft-t érintő folyamatokat tekintve

elengedhetetlen a gazdasági, pénzügyi fenntarthatóság biztosítása. Pénzügyi fenntarthatóság
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terén kiemelten fontos minden évben (továbbá a Kit működése értelmében minden évad

kezdete előtt) annak a vizsgálata, hogy az adott időszakban elegendő pénzügyi forrás álljon

rendelkezésre, illetve legalább az előző évekhez hasonló színvonalat fenn lehessen tartani.

Továbbá a hosszú távú péiizügyi egyensúly megtartása, a likviditás fenntartása a cél.

Fontosnak tartjuk a hatékony erőforrás-tervezést.

A Békési Férfi Kézilabda Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan az óvodás korú fiúgyermekektől a

hivatásos versenysportig teremti meg a békési kézilabda sikeres működését. Az utánpótlás-

nevelés, utánpótlás bázisunk/képzés fejlesztése továbbra is az elsődleges szempontok közé

tartozik. A teljesség igénye nélkül néhány pontban elemezve, ennek fontosságát:

‚ A kézilabdázás Békés sportkultúrájának fontos eleme.

4 Elismert sportolók, edzők, vezetők fémjelzik a klubot.

. Széles utánpótlásbázis építhető ki a hagyományokra alapozva.

4 Meghatározó közösségformálő erő.

. Szoros kapcsolat a bevont oktatási intézményekkel

. Tehetséggondozás

Az alábbi fejlesztésekhez, tervezéshez, működtetéshez azonban források bevonására van

szükség.

. Szélesíteni kívánjuk a kézilabdázás bázisát.

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

felszerelések biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészítők és

orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátása. (A 201 8-as évhez hasonlóan

az utánpótlás játékosaink közül az Ifi és Serdülő csapatok tagjai kardiológiai illetve

évi több szűrésen, orvosi vizsgálaton és mérésen estek át.)

. A kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka

továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a kiválasztott iskolákkal jó szakmai

kapcsolat megtartása.
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Nagyon fontosnak tartjuk a sport szeretetét, a kézilabdázás népszerűsítését.

Emellett célunk a fiatalhoz eljutni, kiemelni az egészséges életszemlélet fontosságát és ennek

elsajátítását, hiszen a sportszerű életmód és magatartás fejleszti, erősíti a testet és a lelket,

nem mellesleg hosszú távon is jótékony hatása van. A sport általi küzdelem, csapatiriunka a

fiatalokat felkésziti a jövőbeni életre, hiszen fegyelmet, kitartást, alázatot tanulnak a

becsületes „munkájukkal”.

A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk

el. Elősegítjük a cigány származású gyerekek kézilabdázását is a klubban.

Békés város rnarketingjének mára már hosszú évek óta fontos elemét jelenti a kézilabda.

Számunkra is nagyon fontos, hogy ismertebbé tegyük városunk, Békés város nevét.

Klubunk tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakoztatása,

hagyományok ápolása is lényeges szempont mind a vezetőség, mind a szakmai háttér

részéről. Az ifjúsági korú gyerekkel a hagyományokhoz híven részt vettünk az immár XI.

Sportbálon és az előző szezonokhoz hasonlóan színházi előadásokra is ellátogattunk.

A képzési rendszert és fenntarthatóságot az önkormányzati háttér garantálja, illetve jó néhány

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

példátlan a környéken. Ahhoz, hogy a program hosszú távon is sikeresen femitartható és

működtethető legyen Békés városában elengedhetetlenek a támogatási források.

ir’’i1ííbiii aÍIu!í:

Elhatároztuk, hogy minden évben mellé állunk egy nemes célnak, így 201 9-ben iskolák,

óvodák gyermekeinek szállításában segítettünk térítésmentesen a 9 fős buszainkkal,

kirándulásokra vagy épp úszásoktatásra. Emellett fontosnak tartjuk a gyerekek

személyiségfejlesztését, ezáltal részt vehetnek színházi előadásokon és a minden évben

megszervezett Sportbálon. Évek óta segítjük a Hétkrajcár Egyesület ételosztásait.

Az elkövetkezendő években folytatni szeretnénk kezdeményezésünket és minél nemesebb célt

kívánunk támogatni.
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Fontosnak tartjuk a kommunikációt, és ezt legjobban az

alábbi média csatornákon keresztül tudjuk megtenni:

• Regionális, helyi TV adóknál

• Helyi és megyei újságoknál

• Saját kiadvány: „Ziccer”

• Rádió 1

• facebook oldal

• www.bfkc.hu

r

Fehiott: szöpn nyitották o tavaszi szezont

1: á,i,o/haui:

„Óvodától az érettségiig!”

Hét éve indítottuk útjára a “Kézilabda óvodától ii’t sziogenünket, mely továbbra is

aktuális. Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvodás csoporttól a középiskolában végzős

korosztályig. Ez több mint 1 60-l 70 gyereket jelent.

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

2019.-ben folytattuk a megkezdett óvodást képzést, ami két turnusban folytak a gyerekekkel a

foglalkozások heti két alkalommal. Itt sikeresen elsajátították/elsajátítják a kézilabdázás

alapjait, szorgalmat és fegyelmet tanulnak játékos formában, szakszerű edzői háttérrel.

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

kapusedző tréningezi, mely kiemelkedő eredményekhez vezet. Az utánpótlás korú kapusaink

fejlődése érdekében heti egy alkalommal speciális kapus edzést vezet Petrovszki György

kapusedző. Ez a játékosok teljesítményén nagyon sokat segít, látványosan érzékelhető. A

mezőnyjátékosok mozgáskoordinációjának, és futóteljesítményének javítása érdekében

atlétaedző tart foglalkozásokat heti egy alkalommal.

Szivacskéziseink két korcsoportban, heti négy edzéssel készültek az országos

gyermekbajnokság mérkőzéseire. Az idei rendszerben ismét eredményszárnítás nélküli

mérkőzések lebonyolítására kerül sor.
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Igyekeztünk jól kihasználni a Városi Uszoda lehetőségeit is. Utánpótlás csapataink

versenyeztetése folyamatosan biztosított volt, remek eredményekkel a hátuk mögött.

Több utánpótláskorú játékosunk is meghívást kapott szereplésre az országos utánpótlás

válogatottba.

:1 : (1 f?/Ib/. uÍaIiilt sánioI:hu,,:

m Vereség

S Döntetlen

* Győzelem

I
Serdülő

U14

Megnyert mérkőzések aránya 2019.

A fenti diagramból jól látszik, hogy felnőtt csapatunk továbbra is stabil tagja az NBJIB-s

mezőnynek és megérdemelten a 201 8/2019 szezonban 5 . helyen végzett, illeve a keleten levő

nagyon erős harcban folyamatosan ott tud lenni a tabella első felében. Nagy dicsőség, hogy a

I. helyezett Orosházi FKSE csapatát mindkét mérkőzésen felülmúltuk.

Ifjúsági csapatunkkal az I. osztályú bajnokság IV. helyén végeztünk nagy csatában a

Gyöngyös és a PLER csapataival szemben.
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Nagy örörnünkre szolgál, hogy a Serdülő I. osztályú Bajnokságban bekerültünk a legjobb

négy csapata közé a Telekom Veszprém, Pick Szeged és a Nemzeti Kézilabda Akadémia

mellett.

Az UI 5ös csapatunk megelőzve a Telekom Veszprérnet az alsóház bajnokaként a IX. helyen

végzett.

Az U 14-es korosztályban nagy csatában a PICK Szeged együttese került a dobogó harmadik

fokára, ig csapatunk a IV. helyet érte cl.

Az U13 és fiatalabbaknál területi elven működő bajnokságokat írt ki a Magyar Kézilabda

Szövetség. Ezeken a versenyeken szépen szereplünk, itt még a Szövetség stratégiája alapján

nem az eredrnényességre kell törekedni, hanem a sportág megszerettetésére.

A kisiskolás bajnokságokban (U8-U1O) mind a három korosztályban indultunk, ezeken a

rendezvényken nem számolják az eredményt és a helyezések nem kerülnek nyomonkvetésre.

Fontos hogy a szivacskézilabdázással a gyermekek megtanulják a kézilabdázás alapjait, ezzel

a későbbi fejlődésük biztosítva legyen.

Továbbra is a legnagyobb költségeinket az utazás emészti fel. A távolságokból adódnak az I.

osztályú bajnokságokra való utazás, illetve az Országos felkészülési tornákon való részvétel,

ahol a felkészülés elengedhetetlen része a megjelenés.

25% r—---——--———-—-——---—————— -

20% -

Utazási költségek megoszlása 2019.

Jelenleg 1 1 korosztályban folyik a versenyeztetés közel 1 70 játékos, akikkel foglakozik a Kft.
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. felnőtt 13 fZ5

. Ifjúsági l4fő

. Serdülő l4fő

. U15 l5fő

U14 l6fő

. UIO-U13 43fő

. U8-U1O 24fő

. Óvodás korcsoport 25 fő

To ábhi c€I I onA l,ió:

A célunk továbbra is változatlan, szilárd erkölcsi és fegyelmi alapokra helyezett, eredmény

centrikus utánpótlás nevelés.

Fontos a városunk szempontjából a sportosztály fenntartása, a beiskolázás segítése, melyhez

sportszervezetünk nagyban hozzájárul, a környező településekről a békési kézilabdázásba

bevont gyermekekkel. A játékosok közül többen a középiskola után békésen letelepedtek és

munkát vállaltak városunkban.

Mint minden téren, egy sportszervezetnél nagyon fontos a működés szempontjából a biztos

anyagi háttér.

A sporttörvény és TAO törvény által adott lehetőségeket maximálisan kihasználjuk, és

igyekszünk a lehető legtöbb fejlesztést I beruházást (tárgyi eszközök, infrastrukturális

fejlesztések) megvalósítani ennek segítségével.

A pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása nagyon komoly erőfeszítést igényel, mivel ez

nem finanszírozható a befolyt tao és egyéb pályázati pénzekből.

Alapcélunk közé tartozik a tartozásoktól mentes szilárd Kft. megtartása.

A 2019-es év bizonylatait és beszámolóját könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság ellenőrizte

bevételi és kiadási oldalon egyaránt, a képviselő testület számára elfogadásra javasolta.

Városunkban továbbra is az egyetlen olyan sportág ez, amely emyire magas szinten kiépített

utánpótlás rendszerrel büszkélkedhet! Kialakítottunk egy szerethető felnőtt csapatot és

kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó utánpótlást, mindkettőt a nulláról. Sok, fáradtságos

•1
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munka áll e mögött, melyre méltán lehetünk büszkék mindannyian. Folytatjuk a munkát a

megkezdett úton, melyhez a szakmai háttér biztosított, azzal a céllal, hogy minél több első

osztályú és válogatott játékost neveljünk ki, ez által is öregbítve városunk hírnevét!

Kérem a Képviselő testületet, hogy ezek mentén gondolja át a kézilabda támogatását és

fogadja cl a Békési Kézilabda Kit beszámolóját!

Békési Férfi ijzilabda Kft.
5630 Békés,

KaracsTerézu. 7.Fsz. 2,
dószám: 12874990-2-04
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