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Szombathely, 201,4. augusztus 10.

M

A

Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Korldtolt Felel6ss6g(
Tdras6got Szombathely Megyei Jogri V6ros 6nkormdnyzata alapitotta
egyszem6lyes nonprofit gazdasdgi tdrsasdgk6nt a 609/2013. (X|1.12.) szitmu
kozgy(l6si hatdrozattal. A Tdrsasdg feladata, hogy az 1896/2013. Kormdny
hatdrozatban foglaltaknak megfelel5en megval6sitsa a,,Szombathelyi
sportc6lf beruhdzdsi" programot, mely sordn a Rohonci rjti sporttelepen a
jelenlegi labdar(96 stadion hely6n egy UEFA lV. kateg6riSj( labdarug6
stadion, mig a jelenlegi sportcsarnok hely6n egy tj multifunkciondlis
sportcsarnok 6ptil. Magyarorszdg Kormdnya rigy dontott, hogy a beruhdzds
6pitet6je Szombathely Megyei Jogti Vdros Onkormdnyzata, lebonyolit6ja,
kozbeszerz6si tan6csad6ja 6s mfiszaki ellen6re a Beruhdzdsi M(szaki
Fejleszt6si, SportUzemeltet6si 6s Kozbeszerz6si Zrt. (BMSK), megvalositoja
Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzatdnak megbizdsdb6l az
onkormdnyzat dltal l6trehozott, egyszem6lyes gazdasdgi t6rsasdg, a Haladds
Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft.
Magyarorszlg Kormdnya a 462/2013. rendelet6vel a beruhdzdst kiemelt
jelent5s6g6 Liggy6 nyilvdnitotta. A beruhdzds megval6sftdsdhoz szriks6ges
forrdst az Emberi ErSforrlsok Miniszt6riuma biztositja, mint tdmogat6 az
0nkormdnyzat r6szdre. Ez a t6mogatds a forrdsa 6s a p6nzrigyi fedezete a
Tdrsas6g Sltal- alvdllalkoz6k bevon5sdval- megval6sitott fejleszt6seknek.
A1,896/2013. (Xll.4.) illetve a 1980/2013.(X|1.29.) Korm. hatdrozatok alapjdn,
szombathelyi sportc6lti beruhdzdsok megval6sitdsdhoz szriks6ges
int6zked6sekr6l, a Kormdny,egyet6rt a Szombathelyi sportc6lri beruhdzdsok
megva l6sitdsd ra ird nyu 16 beru hdz6si progra m ma I (a tov6 bbia kba n : Progra m),
amely els6 titem6ben a Szombathely kozigazgatdsi terrilet6n fekv6, 364311
helyrajzi sz6m,i, Rohonci fti sporttelep megnevez6sfi terriletenl, a jelenlegi
labdar(96 stadion hely6n egy UEFA lV. kategoridjd labdarrig6 stadion 6pril

a

fel,illetve

a

jelenlegi sportcsarnok hely6n egy L1j multifunkcion6lis

sportcsarnok 6pril fel, melynek 6pittet6je , Szombathelyi Megyei Jogri Vdros
Onkormdnyzata, megvalositoja Szombathelyi Megyei Jogf V6ros
Onkormdnyzatdnak megbfzdsdb6l az onkormdnyzat Sltal l6trehozott,
egyszem6lyes gazdas6gi tdrsasdg mint projekttdrsasdg, beruhdzds
lebonyolit6ja, hivatalos kozbeszerz6si tandcsad6ja 6s 6pit6si mfiszaki
ellen6re a BMSK Beruhdzdsi, MUszaki Fejleszt6si, Sporttizemeltet6si 6s
Kozbeszerzdsi Zrt.
A Kormdny egyet6rl azzal, hogy a program els6 ritem6nek megval6sitdsdra a
2013. 6s 2015. 6vek kozott osszesen 9600 millio forint osszegben kerriljon

sor, amib6l

a

2014-es

a

kolts6gvet6s terh6re 4600 milli6

forint

5ll

rendelkez6sre.

M egva

l6sftdsi folya mat, fel6 pitdse

:

A hivatkozott kormdnyhatdrozat szerint a Kormdny

Ugy ddntott, hogy

a

projekt:

a) 6pittet6je Szombathelyi

Megyei Jogf Vdros Onkorm 6nyzata,

b) megval6sit6ja Szombathelyi Megyei Jogti Vdros Onkormdnyzatdnak
megbizdsdb6l az onkormdnyzat Sltal l6trehozott, egyszem6lyes
gazdasiigi tdrsasdg

c) lebonyolit6ja, hivatalos kozbeszerz6si

tandcsad6ja 6s 6pit6si mfiszaki
ellenSre a BMSK Beruhdzdsi, Mfiszaki Fejleszt6si, Sportr.izemeltet6si 6s
Koz besze rz6si Zrt. egye n.
I

Szombathely Megyei Jogti Vdrosa 20t3.I2.12.-ei 609/2013 Kozgy(l6si
hatdrozata alapjdn megalapitotta a Flaladiis Sportkomplexum Fejleszt6
Nonprofit Kft.-t, mely 2014.01.17 -6n bejegyz6sre kenrilt.

A

tdrsasdg egytittm(kodve Szombathely Megyei Jogri VdrosSnak
polgdrmesteri hivatalSval, illetve a BMSK-val, elk6szitette a BMSK 6s a
tdrsasdg, illetve a t5rsasdg 6s SZMJV kozotti egyrittmiikod6si
rneg5 | la poddsokat, melyek 2013.03. 19-6 n a ld ir6sra kerri ltek.

A v6llalkozds Sltal6nos bemutatdsa
A t5rsas6g neve:

5z6khelye:
Lev6lcim:

Telefon/fax:
Alapito szerv neve:

C6gjegyzdk szdma:

Sportkomplexu m Fej leszt6
9700 Szombathely, Ady t6r 5.
9700 Szombathely, Ady t6r 5.
94 1900 - 138

Ha lad 6s

N

on

profit Kft.

Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Az alapit6 hatdrozat sz6ma 609/2A8. (Xl1.12.) Kgy.
sz6mf hatdrozata
Cg. 18-09-112060

A Kft. dltalSnos vezet6s6t elldto szerv: rigyvezet6k
K6pviseletre jogosultak: lll6s Kdroly Roland

Toth MihSly

A c6gjegyzds m6dja:

egyUttes

A tdrsasdg tev6kenys6gi korei:

4I.20 Lak6-

6s nem lak6 6prilet

f6tev6kenys69
42.99 Egy6b m.n.s. 6pit6se
81.30 Zoldterrilet - kezel6s
A tdrsasdg jegyzett t5k6je:

13.000.000 HUF

Atdrsasdgstatisztikaiszdmjele: 24827373-4!20-572-18
A tdrsasdg

ad6szdma:

A tdrsasdg kozoss6gi

ad6szdma:

A tdrsasdg c6gjegyz6k
Felilgye16 bizottsdgi

24827373-2-t8

szSma:

tagok:

HU 24827373

18-09-112060

dr. Czegl6dy Csaba elnok
Bdnfi P6ter
dr. Polgdr Tibor

6pit6se,

Sz6mvitel politika:
A besz5mol6 osszeiillitdsdban a tobbszor m6dositott 2000. 6vi C szdmd
Torv6ny a szdmvitelr6l, valamint az 6rv6nyben l6v6 ad6torv6nyek szolgSltak.
A torv6ny e16irdsait6l val6 elt6r6sre okot ad6 korrilm6ny nem merrilt fel. A
sz6mvitel politikdban olyan vdltozds nem tort6nt, mely a val6s 6s megbizhato
k6p megit6l6s6t 6rdemben befolydsolta volna.

A konyvek vezet6se magyar forintban tort6nik, a beszdmol6ban az adatok
elt6r6 jelol6s hiSnydban ezer forintban kerrllnek feltrintet6sre.
Beszdmo16 osszedllitSsd6rt felel6s m6rlegk6pes konyvel6 neve: Ar Jdnos

Regisztrdci6

A

sz5 ma

: t37285

vdllalkozds konyvvizsgdlatra nem kotelezett,

ko nyvvizs

de van

vSlasztott

gfloja .

A konyvvizsgdlatot v6gz6 szem6ly neve:

Gdspdrn6 Farkas Agota

A konyvvizsgdlatot vdgzS tagsdgi szdma:

MKVKOO2289

Jelen besz6mo16

a

Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft
2014.01.10-t6l 2014.06.30 id6szakot oleli fel, a m6rleg fordul6napja:

2014.06.30.
M 6 rlegk6szit6s

id6pontja : 2014.08.10

A szdmviteli beszdmol6 6s az ahhoz kapcsol6d6 kieg6szit6 informdci6k,
jelent6sek a szdkhelyen megtekinthet6k. A sz6khely pontos cime: 9700
Szombathely Ady t6r

5

Vdlasztott m6rleg tipusa: Egy6b szervezet m6rlege
Vd

lasztott ered m6nyki m utatds tlpusa : Egy6b szervezet ered m6 nykimutatdsa

A kett6s konyvvitel keret6ben vezetett konyvel6s alapjdn a
6ssze6llftdsdndl alkalmazott fSbb 6rt6kel6si m6dszerek
kovetkez6k:

beszdmo16

6s elj6rdsok a

A vdllalkozds eszkozeit beszerzdsi dron drtdkeli, nenn 6l a piaci 6rtdken
tort6n6 6rtd

ke

l6s

le h et6s6g€vel.

A terv szerinti 6rt6kcsokken6s osszeg6nek meghat6roz6sa egyedi 6rt6kel6s
alapjdn, a beszerzett tdrgyi eszkoz, immateridlis j6szdg vSrhat6 hasznos
6lettartamdnak, 6s maradvdny6rt6k6nek figyelembe v6tel6vel tort6nik. A
terv szerinti 6rtdkcsokken6s elsz6moldsdra 6vente n6gyszer, negyed6v utols6
napjdn kertil sor figyelembe v6ve az eszkoz hasznSlatban eltoltott idej6t.

A tdrsas6g tev6kenys6g6b6l ad6doan a

beszdmolSsi 6vben beszerzett

eszkozok eset6n maradvdny6rt6ket nem k6pzett,
eszkozeinek ma radv6 ny6rt6ke nem jelentSs.

mert a

Az immateridlis javak 6s tdrgyi eszkozok 6rt6kcsokken6se a
pol iti kd ba n fogla lta k sze ri nt kerri

lt megd

I

la

beszerzett

szdmvitel

pitSsra.

Az immateridlis javak 6s tdrgyi eszkozok 6rt6kcsokken6se linedrisan a
tdrsasdgi ad6torvdnyben meghatdrozott leirdsi kulcsokkal kerrilt
meghatd r ozlsra, 6s negyed6ve nte ke rri I e lszd mol 5sra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerz6s6 t6rgyi eszkozok beszerz6si 6rt6ktikon
a haszndlatba v6telkor 6rt6kcsokken6si leirdssal egy osszegben azonnal
kolts6gkent elszd molSsra kerti ltek.
K6szletek: t6nyleges beszerz6si 6ron keruilnek kimutatdsra a m6rlegben. A

t6teles leltdrfelv6telre 2014.06.30-6n kerrilt sor. A leltdr 6rt6kel6sekor
t6nyleges k6szlet6rt6k FIFO m6dszerrel kertilt meghatSroz6sra.

a

Sajdt termel6sfi kdszletek megjelenit6se kozvetlen onkolts6gen tort6nik. A
vSllalkozds m6ret6b6l ad6d6an onkolts6g szdmltdsi szab6lyzat k6szit6sdre
nem kotelezett. Az onkolts6g meghatdrozdsa ut6kalkul6ci6val tort6nik.

A krilfoldi p6nz6rt6kre sz6l6 eszkozok 6s kotelezetts6gek 6rt6kel6se sordn
vSllalkoz6 az MNB Srfolyam alkalmazdsa mellett dontott.

A

a

devizdban nyilvdntartott t6telek, 6vv6g6n dt6rt6kel6sre kerrilnek

201,4.t2.31-i M N B koz6p 5 rfolya mon.
C6ltarta16kot a vSllalkozds garanciSlis 6s egy6b kotelezetts6gek fedezet6re,

jov6beni kotelezetts6gekre dltalSnos szabdlyok szerint k6pez.
Sza b6

lyzatok:

a vd I la I koz5s re nde I kezi k leltd ro z6si, p1nzkeze l6si sza b6 lyzatta l.

A vSllalkozds sajdtos tev6kenys6ggel kapcsolatos informdciok kozl6s6re nem

kotelezett.

Elemz6sek:

M6rleg
Eszkiiziik
Az immateridlis javak 6s a t6rgyi eszkozok brutt6 6rt6ke, valamint

az

6rt6kcsokken6si leir6s alakulSsdta2. sz. mel16klet mutatja be.
A vdllalkozdsnak hdtrasorolt eszkoze nincs.
A p6nzeszkozok az al6bbi bontdsban szerepelnek a m6rlegben (adatok eFt-ban):

Megnevez6s

T6rgyev eFt

Bdzis6v eFt

P6nzt6r, csekkek

0

16

Bankbet6tek

0

13.303

pEruzrszx6zdr

0

13.319

Az egy6b ktivetel6sek soron az alSbbit6telek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevez6s
Afa

tf lfizet6se

Eg6szs69ri gyi hozz6j6ru

Szakk6pz6si j6rulek
EGYEB

|

5

s

tf

T6rgy6v eFt

Bdzis6v eFt

lfi zet6se

tf lfizet6se

rdvereLEsrr

0

0

0

0

0

0

0

0

Vev6 kovetel6sek:
Megnevez6s
VevS kovetel6sek

Osszeg eFt
0

Tdrgy6vi aktiv id5beli elhat5rol6sok: 0 eFt.

ForrSsok
Saj5t t6ke alakulSsa 201.4.6vben (adatok eFt-ban):

Megnevez6s

Bdzis6v eFt

Tdrgy6v eFt

Jegyzett tSke

0

13.000

Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke (-)

0

0

C6gbir6sdgon, m69 be nem jegyzett tdkeemel6s

0

0

T6ketartal6k

0

0

0

0

Lekdtott tartal6k

0

0

Ertekel6si tartal6k

0

0

M6rleg szerinti eredm6ny

0

-t9.964

SAJAT T6KE

0

-6.964

Ered m 6nyta

rtal6k

Rovid lejdratd kotelezetts6gek:

Megnevez6s
VevSkt5l kapott el5legek
SzSl

lit6i kotelezetts6ge

Egy6b rovid

k

lejdratf kotelezetts6gek

dsszesen riivid lejdratri kiitelezetts6gek

Osszeg eFt

15.748
30

6.109
2L.887

Az egy6b

riivid lej6ratf ktitelezetts6gek sor

az

aldbbit6telekb6l ad6dik (adatok eFt-ban):
86zis6v eFt

Megnevez6s
Szem6lyi jovedelemad6 elszdmolds

Tdrgy6v eFt
0

307

0

34

0

4

AltalSnos forgalmi ad6

0

3.084

Jovedelem elszdmoldsi szdmla

0

7.664

o

o J-5

Levont nyugd fjbiztosftdsi jdru l6k

U

222

Levont eg6szs6gbiztosltdsi 6s m u n kae16 piaci j6 ru l6k

0

181

6sszesen egy6b lejSratf kotelezetts6gek

0

6.109

Sza kk6

pz6si hozz6j6r ul6s

Eg6szs69ri gyi hozzdj

SzociS lis

5

ru l6s

hozzfj6rul6si ad6

A t6rsas6gnak2Ot4. december 31-6n fennd116 hitel6llomdnya: 0 eFt.

Tdrgy6vi passziv id5beli elhatdrolSsok: 153 eFt.

Nincs olyan kotelezetts6grlnk, amely z5logjoggal, vagy hason16 jogokkal biztositott,

illetve amely a m6rlegben nem jelenik meg, de a p6nzrigyi helyzet 6rt6kel6sekor jelent6s
lenne.
A vSllalkoz6s hat6rid5n

t(li, valamint k6tes kinnlev6s6ge:

Hdtrasorolt kotelezetts69: 0 eFt.

0t 6vn6l hosszabb lejiiratf kotelezetts6g: 0 eFt.

0 eFt

Eredm6nykimutatds
Tdrgy6vi 6rt6kesit6s nett6 Srbev6tele: 0 eFt.
Ebb6l belfoldi 6rt6kesit6s: 0 eFt.
Ebb6l export 6rt6kesit6s: 0 eFt.

Exporttdmogatdst a v6llalkozds t6rgy6vben nem kapott.

Anyagjellegfi rdford ftdsok alaku ldsa

:

Megnevez6s

Bdzis6v eFt

Tdrgy6v eFt

Anyagkolts6g

0

1.44

l96nybe vett szolgSltatdsok

0

2.227

ebb6l Jogi k6pviselet, tandcsadds

0

t.570

konyvvizsgdlat

0

300

Posta, tdvkozl6s

0

1,43

Programhaszndlat

0

Lt7

Egy6b (eil szolg, karb)

0

97

Egy6b szolgSltatdsok

0

267

ebb6l hat6sdgi dijak, illet6kek

0

t49

0

118

0

2.638

Bankk6lts6g
Osszes

a

nyagjel leg

6 r6f or ditAs

Az eredm6ny alakuldsdnak elemei a kovetkez6k voltak:

Megnevez6s

Tdrgy6v eFt

Bdzis6v eFt

Uzemi tev6kenys6g eredm6nye

0

-19.968

P6nzrigyi miiveletek eredm6nye

0

4

Rendkivrili eredm6ny

0

0

Ad6z6s el5tti eredm6ny

0

-r9,964

1_0

Az L. sz. mel16kletben mutatjuk be a gazd6lkodds jellemzS Sltaldnosan elfogadott mutat6szdmait,

amelyek

-

az els6 gazdasSgi 6vnek koszdnhet6en

-

kev6sb6.

Az elsz6molt 6rt6kcsrikken6si leirds osszege m6rlegt6telek szerinti bontSsban (adatok
eFt-ban):

Megnevez6s

Osszeg eFt

260

Line6ris terv szerinti 6rt6kcsokken6si leirSs
Degressz[v terv szerinti 6rt6kcsokken6si leirds

0

Teljesitm6nyard nyos terv szeri nti 6rt6kcsokken 6si leirds

0

Egy6b m6dszerfi (progressziv) terv szerinti

0

6rt6kcsokken6si lefrds
A tdrgy6vben elszdmolt kis

6rt6k( eszkozok

L97

6rt6kcsokken6se
A tdrgy6vben elszdmolt iisszes 6rt6kcs6kken6s

457

Terven felrili 6rt6kcs6kken6s elszdmolSsdra tdrgy6vben nem kertllt sor.

Tdrsasdgi ad6:

Tdrsasdgi ad6 alap 6s ad6 levezet6se:

Megnevez6s
Ad6ziis el6tti eredm6ny

Tdrgy6v eFt
-19.964

TAO alapot novelS t6telek

0

TAO alapot csokkent6 t6telek

0

Ad6alap
Tdrsas5gi ad6

Ad6zott eredm6ny

-19.964
0

-L9.964

A rendkivrili bev6telek 6s rdforditdsok t6rsasdgi ad6ra gyakorolt szdmszerfisitett hatdsa:
A t5rsasdgnak nem
El h

volt rendkivrlli bev6tele 6s rdfordftdsa.

at6rol hat6 td rsasd gi ad6 torveny szerinti vesztesrSgek:
Keletkez6s 6ve

Egyenleg eFt

2014.6v

19.954

6sszesen

L9.964

Ered m6nyfelosztds:

Megnevez6s

Tdrgy6v eFt

Ad6zott eredm6ny

-19.964

l96nybevett eredm6nytartal6k osztal6kra

0

J6viihagyott osztal6k

0

-L9.964

M6rleg szerinti eredm6ny

T6i6koztat6 kiee6szit6sek:

A

vdllalkozds konyvvizsgdlatra ugyan nem kotelezett, de rendelkezik vdlasztott
konyvvizsg6l6val, a konyvvizsgdlat6rt havi 50.000 Ft+ AFA d(j kenil felsz6moldsra.

A tdrgy6vben foglalkoztatott munkavdllal6k dtlagos dllomdnyi l6tszdma 3 f6, a feltigyel6
bizottsdgi tagok 6s T6th MihSly (02.27-t6l 06.01-ig terjed5 idSszakra) tiszteletdijban
r6szesrjltek, a szem6lyi r6forditdsok a kovetkez5k szerint alakultak:

Megnevez6s

Osszeg eFt

Munkab6rek

10.850

Tiszteletdijak

2.347

B6rjdrul6kok

3.632

Egy6b szem6ly jellegfi rdford ltdsok

44

U nArOnOirASOr

L6.873

szEM€LY

J

ELLEG

12

Halad's Spo,lkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft (24827373-2-18)

Egy6b szervezet m6rlege
cdg: Halad6s Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft
Cim: 9700 Szombathely Ady t6r 5

20't4. 01 - 06 h6

Adoszdm: 24827373-2-18
Statisztikai szdmjel: 248273734120-572-18
Cdgjegyz6k szdma:

1

8-09-1

't

2060

M6flegfordul6 napja: 2014.06.30
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ESZKOZoK (AKTIVAK)
Befektetett eszkcizdk (02.+04.+95.

A.
t.

t

I

t Wi

ffi

ilffi

N]'l
1,757

"ot,

171

IMMATERIALIS JAVAK

1 ARA

il.

TARGYI ESZKOZOK

ilt.

BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK
Forg6eszk<izcik (06.+07.+08.+09. sor)

B.

1

3,319

KESZLETEK
il.

KOVETELESEK

ilt.

EnrErpRplnor

IV

PENZESZKOZOK

c.

1a 2l o

Aktiv id6beli elhat6rol6sok
EszKOzoK (AKTIVAK) 6sszeseru (01.+05.+'t0. sor)

15,076

FORRASOK (PASSZ|VAK)
SajSt t6ke (13,+14.+15.+16.+17.+18,)

13,000

t.

Indu16 t6ke/Jegyzett t6ke

13,000

ll.

T6kev6 ltoz6s/eredm6ny

ilt.

Lekdtdtt tartal6k

IV

Ertekel6si tartalek

D.

T6rgyevi eredm6ny alaptev6kenysegb6l
VI

-19,964

T6rgy6vi eredm6ny v6llalkoz6si tevekenys6gbol

E.

C6ltartal6kok

F.

K<itef ezetts6g

2't,887

ek (2'l .+22.+23. sorok)

HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

G.

il.

HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

ill

ROVID LEJAMTU KOTELEZETTSEGEK

21 ,887

153

Passziv id6beli elhat5rol6sok
FoRRASoK (PAsszivAK) osszeseru
sor)

( 2.+ 19.+20.+24.

15,076

Eszklz - forr6s elt6res:
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Hahdes Sportkom plexum Fejleszt6 Nonprofit Kft

(24827 373-2-1 8)

Egy6b szervezet eredm6nyki
-"''
".^.

m

utat6sa

Halad6s Sportkomplexum Fejleszt6

2014. 01 - 06 h6

Nonprofit Kft

Cim: 9700 Szombathely Ady t6r 5
A d 6 szd m

:

24827 37 3 -2-'l

I

Stati szti k a.i 24827 37 3-41 20 -57 2-,t

I

C6gjegyz6k 1 8-09-1 1 2060
M6rlegford

ul6

201 4.06.30

rieri

El6zd

02.
03.

6i

' ::
t::TeiEyen'El6i9
6v helyesbitese

."";
01.

I'l viiirr*# t""+ffi
T

Ert6kesites nett6
arbevetele
Aktiv6lt sajet

teliesitm6nvek
Egy6b bev6telek
Ebb6l: tagdij,

alaoit6kt6l kaoott
Ebb6t:

tamooatasok
Ebb6l: adom6nyok
04.
05.

P6nzUgyi
m0veletek
RendkivUli
bev6telek
Ebb6l: alapit6kt6l
kaoott befizet6sek
Ebb6t:

t6mooat6sok

0sszes bev6tel

(1

+/-2+3+4+5)

06
07

08.
09.
10.

11.

Ebb6l: kozhaszn0
tev6kenvs6o
Anyag jellegLi
rdfordit6sok
Szem6lyi jelleg(
16forditdsok
Ebb6l: vezet6
tiszts6qvisel6k
Ert6kcs6kken6si

4

4

2,638

2,638

16,873

16,873

457

leirds
Egy6b reforditasok
P6nz{.igyi

m(veletek
Rendkivtrli
reford[t6sok

Osszes r6forditis

19,968

(6+7+8+9+1 0+1,1 )
Ebbol: kdzhaszni
tev6kenvseo

1.4

19,968

Halades Sportkomplexum Fejleszt6

N onprofit

Ad6zes elotti eredm6ny (A-B)
Ad6fi zet6si kotelezettseg

12.

Ad6zott eredm6ny

(C-1 2)

J6v6hagyott osztal6k

13

T6rgy6vi eredmOny (D-l3)
TAJEKOZTATO ADATOK

A.
B.

Kdzponti kdlts6gvet6si
temooates
Helyi 6nkorminyzati

kdlts6qvetesi t6moqatas
Az EU strukturalis alapjaib6l,

ill.Koh6zi6s Alapb6l nyfjtott
tSmooatSs
Normativ t6mogatas
A Szja meghatdrozott resz6nek
ad626 rend.szerint kiutalt
6sszeg

Kdzszolgeltat6si bev6tel

Kft (24827373-2-1

8)

1. sz. mell6klet

Vagyoni 6s p6nzrigyi helyzet alakul6sa

Megnevez6s

Bdzis6v

Tdrgyev

Vdltozds

Befektetett eszkozok ardnya

n.m.

11,65%

n.m,

Befektetett eszkoz 6s sajiit t6ke arSnya

n.m.

-25,22%

n.m,

Tdrgyi eszkozok hat6konysdga

n.m.

n.m.

n.m,

Tdrgyi eszkozok ardnya

n.m.

L4,52%

n.m,

Mfiszaki ber, g6pek, jdrmfivek ardnya

n.m.

n,m.

n.m.

Fo196 eszkcizok arSnya

n.m.

88,34%

n.m,

/ szlllitok

arAnya

n.m.

n.m.

n.m.

T6ke elldtottsSgi mutat6

n.m.

-46,I9

n.m.

ldegen t6ke ardnya

n.m.

L45,17%

n,m.

Elad6sodottsdgi

n.m.

99,300/o

n.m.

Likvidit6si riita

n.m.

89,34%

n.m.

Arbev6tel ardnyos tizemi eredm6ny

n.m.

n.m.

n.m.

Vev5k

m

utat6

Jovedelmez6s6gi

Megnevez6s

m

utat6k

Bdzis6v

Tdrgy6v

Vdltozds

Saj6t t6ke jovedelmez6s6g6nek mutat6ja

n.m

-286,67%

n.m

Fizetend6 osztal6k 6s a jegyzett t6ke viszonya

n.m

n.m.

n.m

Jegyzett t6ke joved elmezSs6ge

n.m

-!53,56%

n.m

Befektet6sek jovedel mezSs6ge

n.m

-1t36,25

n.m

2. sz. mell6klet

lmmateridlis javak, t6rgyi eszkozok brutt6 6rt6k6nek 6s 6rt6kcsokken6s6nek alakuldsa

Megnevez6s

BekerLil6si

Nett6 6rt6k

Elszdrnolt

6rt6k eFt

eFt

amortizdci6
eFt

196

t71

25

Ingatlanok 6s kapcsol6d6 vagyoni 6rt6k(
jogok

0

0

0

(szaki berendez6sek, 96pek, jdrm(vek

0

0

0

1.,820

1,586

234

0

0

0

198

0

1.98

0

0

0

2,2r4

L,757

457

lmmateridlis javak

M

Egy6b berendez6sek, felszerel6sek, jd rm iivek

Teny6szSllatok
100 eFt. alatti eszkozok
Beru h5z6sok,

Osszesen

felilj ftiisok

3. sz. mell6klet

Cash

flow

Megnevez6s
Ad6z6s elStti eredm6ny

Bdzis6v eFt

Tdrgy6v eFt
-79,964

Elszdmolt 6rt6kcsokken6s

457

Elszdmolt 6rt6kveszt6s 6s visszair6s
C6lta rta16k k6pz6s 6s felh aszn

ii

l6s krj lon bozete

A befektetett eszkozok 6rt6kesit6s6nek az eredm6nve
Szdllit6i kotelezetts69 vdltoz6sa

Vev6kt6l kapott elcileg vdltozdsa
Egy6b rovid lejdratd kotelezetts69 v6ltoz6sa
Passziv idSbeli elhatdrol6sok vdltoz6sa

0
0
0

30

15.748
6.109
153

Vev6 kovetel6sek vdltozdsa

0

Fo196eszkozo k v6 ltozdsa

0

Aktiv id6beli elhat6rolSsok

v6 ltoz6sa

0

Fizetett ad6 (nyeres6g utdn)

0

Fizetett osztal6k, 16szesed6s

0

uUr6oEsr cAsH FLow

2,533

Befektetett eszkozo k beszerztise

2.2L4

Befektetett eszkozok eladdsa

0

Kapott osztal6k, r6szesed6s

0

BEFEKTETESI TEVEKENYSEEE6L SZARMAZ6 CASH FLOW

-2.214

R6szv6ny kibocsdtds, alaptSke bev6tele (t6kebevonds)

13.000

itelviszonyt megtestesft6 6rt6kpa pir
kibocsdtds6nak bev6tele

0

Hitel 6s kolcson felv6tele

0

Kotv6ny,

h

Hosszri lej6ratra

nyfjtott kcilcsonok 6s elhelyezett
bankbet6tek trjrleszt6se, megsztintet6se, bevdltdsa

0

0

V6glegesen kapott p6nzeszkdz

0

0

R6szv6nybevonSs (tSkeleszd

0

0

0

0

0

13.000

0

L3,3t9

||

itds)

KriW6ny 6s h itelviszonyt megtestesitS 6rt6kpa

p

ir

visszafizet6se
Hitel 6s kolcscin torleszt6se, visszafizetese
Hosszrj lej6ratra

nyfjtott kdlcsonok

6s elhelyezett

bankbet6tek
V6glegesen Stadott p6nzeszkriz

Alapit6kkal szembeni, illetve egy6b hosszri lejiiratil
kdtelezetts6gek vSltozdsa
pEruzUevr ruUveurrKB6L szARMAz6 cAsH FLow
pE

ruzeszrdzd

r vAlrozAsA

t9

Az alSbbiakban ismertet6sre kerril a tdrsas6gunk dltal elv6gzett feladatok, illetve probl6m6k.

Tdrsasdgunk elsS l6p6sben janudr illetve februdr h6nap folyamdn elv6gezte a szrjks6ges
adminisztrativ feladatokat, illetve infrastrukturdlis beruhdzdsokat ahhoz, hogy torv6nyesen

m(kodnitudjon.

* Bejelentkez6si kotelezetts6g teljesit6se,

NAV, helyi ad6hat6sdg, KSH, Kamara

x Banksz6mla szerz6d6s megkot6se

* Infrastruktdra kialakitdsa (informatikai

*

eszkozok, szoftverek, irodai berendez6sek)

a tSrsasSg mfikod6s6hez szriks6ges munkavSllal6k felv6tele (1 f6 adminisztrat(v, I f6

gazdasdgi vezet6)

* szerzSd6skot6s (rigyv6d, konyvvizsgdl6)

* Kolts6gterv

k6szit6se

*

FEB

*

BMSK kozbeszerz6si szerz5d6s el6k6szittise, megkot6se

*

BMSK mfiszaki ellendri szerzSd6s el5k6szit6se, megkot6se

*

BMSK lebonyolit6i szerz6d6s elSk6sz(t6se, megkot6se

alakul6 ril6s, FEB rigyrend elfogaddsa

* TdrsrigyvezetS integrSldsa

a szervezetbe

* Tagok delegSlSsa a kozbeszerz6si bizottsdgba

* MegSllapodds megkot6se

az 0nkormdnyzattal

* a meg6llapoddsnak megfelel5 havi gyakorisdggal fizetett e16leg gyakorlati megval6s(tdsdnak
egyeztet6se 6s kialakitdsa
x SzabSlyzatok elk6szit6se

*

2db iillSsfoglal5s k6r6se a NAV-t6l (AFA tekintet6ben 6s a koztulajdonban
t6rsasdgok vezet6inek javadalmaz6sdnak t6mako16ben )

*

5116 gazdas5gi

NAV Kock6zatelemz6 6s Kivdlasztdsi Osztdlv KOCKERD k6rd6iv kock5zatelemz6 k6rddiv
kitolt6se

*

NAV Operativ ellen6rz6si osztSly helyszini vizsgdlata

* Beruh6zds

program elk6sz[t6se

20

* Uzleti terv

k6szit6se

* K6relem benyiljtdsa

a Koztarozdsmentes Adoz6i Adatbdzisba tort6n5 szerepl6shez

* Alapit6 okirat m6dositds Gyebrovszki Jdnos sajnSlatos hal6la 6s T6th MihSly megbizatdsdnak
hosszabitdsa miatt

* Az Onkormdnyzat

6s a tdrsasdg kozotti meg6llapodds m6dosit6sa a Kozbeszerz6si Bir6l6
Bizotts6g tagjaina k m6dosul6sa miatt

* Feltigyel6 Bizotts6gi til6s az fj elnok szem6lye miatt

*

Adatszol96ltatSs

a

Polgdrmesteri Hivatal r6sz6re

Dr

Pint6n Sdndor Beltigyminiszter

felh iv6sdra

Mindemellett a projekt operativ feladataival kapcsolatban is szdmos feladat kertilt elv6gz6sre.
Ezen feladatok elsdsorban egyeztet6sek megbesz6l6sek voltak.
* tobbszori szem6lyes egyeztet6s Kormdnybiztos Urral
* szem6lyes egyeztet6sek a BMSK-val

* egyeztet6sek a Haladds

VSE szakosztdlyaival

* egyeztet6sek a Hivatal munkacsoportjdval
* egyeztet6sek

sza

kemberekkel (m6 rnoko kkel, 6pit6szekkel

)

Mindemellett elk6szftettrlk a projekt Liternez6s6t, !lletve beszerezttik az indikativ ajdnlatokat
neves szakmai tandcsad6kt6l (PWC, Ernst & Young, KPMG, IFS), hogy az ijzemeltet6si
tanu lmdny kozbeszerz6se megtort6nhessen.

Elk6szftetti.ink egy fejleszt6si koncepci6t, hogy az NSP munkacsoport t5rgyalhassa, mely
felt6tele az 6nkormdnyzat 6s a Miniszt6rium kozott kotend6 tdmogatdsi szerz6d6snek.
Elk6szitetttlk a t5rsasdg SZMSZ-6t, melyet megkilldtrink a Polgdrmesteri Hivatal r6sz6re.

Elk6szftetttjk a t6rsasdg tizleti terv6t, melyet szint6n megkrildti.ink a Polgdrmesteri Hivatal
r6sz6re.

Elk6szitettrlk a beruh6zdsi programot, melyet szint6n megktildttink a PolgSrmesteri Hivatal
16sz6re.

21.

Probl6mdk:

Sajnos az elmrilt h6napokban nagyon lelassultak
tekintet6ben.

a folyamatok a projekt el6rehaladdsa

a BMSK-t61,

hogy a Savaria Vdrosfejleszt6si Kft. dltal kordbban
megbizott A4 Stddi6 - aki SZMJV Operativ Fejleszt6si Terv kidolgozds6ra, a Haladds
Sportkomplexumot is bele6rtve, kerrilt megbizdsra- nem szerezhet6 be egyszer6sitett
kozbeszerz6si eljdrds keret6ben, mivel az Slldsfoglalds alapjdn a szerzdi jogra alapitott
egyszer(sitett eljiirds nem v6dhetci egy6rtelmfien. Hivatkozva Polgdrmester Ur 6ltal
2ot4.m{rcius 26.-6n irt level6re, miszerint a tervez6si folyamatokat a Tdrsasdg val6sitsa meg,
AlldsfoglalSst kaptunk

vezet6 tervez6 kivdlasztdsa lenne az els5dleges feladat.

Fontos lenne tdrsasSgunk szervezet6nek fejleszt6se, projekt menedzser 6s kommunikSci6s
m unkatdrs tekintet6ben is.
Szint6n fontos feladat 6s szakmailag aldtdmasztott, hogy a tervez6si folyamatok megkezd6se
el5tt k6sztiljon egy tizemeltet6si tanulmdny a k6s6bbi optimSlis rizemeltet6s tekintet6ben.
T5rsas6gunk bek6rte az indikativ ajdnlatokat az rizemeltet6si tanulmdny becsUlt 6rt6k6nek
meghatdroz6sAhoz, annak eredm6ny6t megkiJldtem Ugyvezet6 t6rsamnak, de sajnos nem
kaptam vSlaszt, igy nem indult meg az eljdrds.

Kordbbi egyeztet6sek sor6n Kormdnybiztos Ur tobbszor jelezte, hogy a vezet6 tervez6re
javaslatot szeretne tenni, mely sajnos a mai napig nem tort6nt meg.
Szint6n megkrildtem Ugyvezet5 tdrsamnak a Tdmogat6si Szerz6d6s megkot6s6hez szr.iks6ges
fejleszt6si koncepci6t (04.0a.-6n), amit az NSP munkacsoport tdrgyalna, de szint6n nem
kaptam v6laszt.

Ahhoz, hogy a tervez6si folyamatok valamint a kozbeszerz6si eljdrds megindulhassanak,
szriks6ges lenne, hogy az NSP munkacsoport osszehivdsa utdn megtort6njen a Tdmogatdsi
szerz5d6s megkot6se, tovdbb6, Kormdnybiztos Ur az dltala delegdlni kivdnt vezetS tervez6
szem6ly6t megnevezze, illetve ha Ugyvezet6 tdrsam a BMSK -val, mint kozbeszerz6si
tan6csad6val egyrittmfikodve, r6szv6telemmel elinditand a kozbeszerz6si eljiirilst az
rizemeltet6si ta n u I md ny beszerz6s6re von atkoz6an.
Szom bathely, 2014. augusztus 10.

h{*letr}{es

ortkomPlexum
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JEGYZ6K6NYV
Amely keszult a Haladds Sportkomplexum Fejleszto Nonprofit Kft hivatalos irodahelyis6g6ben,
2014. szeptember 03-6n 11.00 6rakor kezd6ddtt FelUgyelo Bizotts6gi Ulesr6l.

Jelen vannak:
Dr. Czegl6dy Csaba
Binfi P6ter
Dr. Polg6r Tibor

FelUgyel6 Bizottsdg elnoke
FelUgyel6 Bizottsdg tagja
FelugyelS Bizotts69 tagja

lll6s K6roly
Dr. Tak6cs Eszter
Kriston Szilvia Anna

Ugyvezet6 lgazgato
Jogi k6pvisel6 (Dr, Szabo Zsolt megbizasabol)
Jegyz6kOnyvvezet6

Dr. Czegl6dy Csaba a FelUgyel6 Bizottsdg elnoke megnyitja az Ul6st, 6s k6sz6nti az
Ules6n megjelent Felugyel6 Bizotts69i tagokat, meghivottakat.
Az ul6s napirendi pontiai:

1. A t6rsas6g Szervezeti 6s M(kodesi

SzabllyzatAnak (tovdbbiakban:SZMSZ)

megtdrgyal6sa
2. A tdrsasdg 2014.6vi Uzleti terv6nek megtdrgyal6sa
3. A tdrsas6g 2014.l. felevi beszdmoloj6nak megt6rgyalSsa

A FelUgyelo Bizottsdg Elndke kerdi a tagokat, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e
kerd6s vagy hozz6sz6lds, amennyiben nincs, akkor a napirendek elfogaddsdra tesz

javaslatot.

I

''

1212014. (lX. 03.)

sz6mf hatSrozat

A Feltigyel6 Bizotts6g a kiki.ild6tt napirendeket 3 igen szavazattal, a jelent6v6k
szavazatainak 1 00%-6val, egyhangf lag elfogadta.

A FelUgyelo Bizotts6g Elnoke k6ri, hogy terjenek ra az 1. napirendi pont megt6rgyalSs6ra.
Kerdi a jelenl6v6ket, hogy k6rd6s, hozzAszolss van-e a napirendi ponthoz.
lll6s K6roly Ugyvezet6 tdjekoztatja a jelenl6v6ket, hogy az SZMSZ a kikuldotthoz kdpest
a tdrsasdg jogdszdnak m6dosltdsait is tarlalmazza, mely a Gt., illetve az 0j ptk.
rendelkez6seinek dtvezet6s6t jelenti az lrvbnyes jogszab6lyok 6rlelm6ben, egyrittal jelzi,
hogy ez a v6ltozat kerUlt a kordbbiakban megkUld6sre a tulajdonos SZMJV r6sz6re.
Tovdbbi v6ltoz6s m6g a szervezeti dbra m6dosltdsa, mely szint6n a tulajdonos r6sz6re
megkUldOtt SZMSZ-evel azonos.
Tobb kerdes,hozz1sz6lSs nem volt, a napirend szavazlsa kovetkezett.

13/2014. (lX. 03.) sz6mf hat6rozat

A Fefiigyel6 Bizottsig 3 igen szavazattal, a jelenl6v6k szavazatalnak 1|lo/o'Aval,
egynangf tag elfogadta az L sz5mri napirendet, a tSrsas6g SZMSZ'5f.
Az Eln6k javasolja, hogy terjenek rA a 2. napirendi pont megtbrgyallsdra. K6rd6s,
hozz|szolss nem volt, a napirend elfogad6sa szavazhsra kerUlt,
1412014. (1X.03.)

szSmI hatirozat

A Feltigyel6 Bizotts5g 2 lgen (B6nfi P6ter 6s Dr. PolgAr Tibor), 1 tart6zkodis mellett
(Dr. Gzegl6dy Gsaba), a jelenl6vSk szavazatainak tcibbs6g6vel a 2. napirendi pontot,
a t6rsas5g 2014.6vi Uzleti terv6t elfogadta.
Az Elndk javasolja, hogy terjenek

16

a 3. napirendi pont megt6rgyal6s6ra.

lll6s K6roly Ugyvezeto elmondja, hogy a tulajdonos SZMJV kdzgytllese t6rgyalja a
gazdasdgi t6rsas6gok l. feleves besz6moloj1t, ez6r1. kell a FelUgyel6 Bizottsdgnak is
tdrgyalni azt, Tulajdonk6ppen egy szdmviteli beszdmol6 k6szUlt a tdrsasSg gazdasdgi,
penzUgyi helyzete16l, rdvid szoveges kieg6szltessel.
Dr. Gzegl6dy Csaba erdekl6d6tt, hogy milyen fejlemenyek vannak projekt
el6rehaladds6nak Ugyeben.
lll6s KSroly elmond'ta, hogy Dr. Pusk6s Tivadar Polg6rmester Ur, Dr. Seszt6k Mikl6s
Nemzeti Fejlesztesi Miniszter Urral tdrgyalt a fejlesztes Ugy6ben, Vlgh L6szl6
korm6nybiztos jelenlete mellett.
K6t javaslat hangzott el, melyb6l az egyik szerint mind a t5rsas6g tekinteteben, mind az
ingatlan tekintet6ben t6bbsegi tulajdonoss6 v6lna a Magyar Allam. Polg6rmester Ur
kifejezte, hogy SZMJV erdekeit az szolgAlja, ha az ingatlan kizlrolag SZMJV tulajdondban
marad, Ebben meg6llapod6s szUletett, a projektceggel kapcsolatban tov6bbi egyeztet6sek
folynak.

a

lf l6s K6roly Ugyvezet6 lgazgato elmondja, hogy mind az SZMSZ, mind az lzleti terv a
jelenlegi jogszabdlyi kornyezet (Kormdnyhalflrozat, Korm6nyrendelet), valamint az

6rv6nyben l6v6 szerz6d6sek alapj6n k6szUltek. Amennyiben bdrmi vSltoz6s lenne, akkor
azt az SZMSZ-ben, illetve az Ozleti tervben is le kell k6vetni.
Tobb kerdeshozzAsz6lss nem volt. A 2014. L felevi beszdmolo elfogadds6rol a Fel0gyel6
Bizottsdg a kovetkez6 hatlrozatot hozta:

I

15/2014. (1X.03.) sz6mf hatirozat

,

A FelUgyelS Bizotts6g 2 igen (B6nfi P6ter 6s Dr. Polg6r Tibor), 1 tart6zkod6s mellett
(Dr. Czegl6dy Gsaba), a jelenl6v6k szavazatainak tobbs6g6vel elfogadta az3. sz6mf
napirendi pontot, a t6rsasig 2014.l. f6l6vi besz6mol6j6t'

/

t'l

,/
Tobb hozz6szol6s 6s 6szrev6tel nem volt a FelUgyel6 Bizottsdg Eln6ke az Ul6st lez6rt.a.

Dr. Czegl6dy Gsaba, a FelUgyel6 Bizottsdg Eln6ke
Cim: 9700 Szombathely, Bart6k Bela krt 37.
Tel.: 06 30 939 6915
E-mail cim: czegledycsaba@gmail.com
Dr. Polgdr Tibor, a Felugyel6 Bizottsdg Tagja 6s a Jegyz6kdnyv Hiteleslt6je
Clm: 9700 Szombathely, Kir6ly utca 121A2 em,5.
Tel.: 06 30 8836353
E-mail: poti@mnsk. nyme. hu

Binfi P6ter, a Felugyel6 Bizotts6g Tagja
Cim: 9700 Szombathely, Befialanfy utca 50.
Tel: 06 30 956 9939
E-mail: peter. banfiOl @gmail. com

K.m,f.
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