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A

Haladds Sportkomplexum Fejlesztd Nonprofit Korldtolt Felelciss6gfi
Tdrasdgot Szombathely Megyei Jogti Vdros Onkormdnyzata alapitotta
egyszenr6lyes nonprofit gazdas5gi tdrsasdgkdnt a 6A9/2013" (Xll"I2.) sz6mu
kozgy(i6si hatdrozattal. A Tdrsasdg feladata, hogy az 1896120L3" Kormdny
hatdrozatban foglaltaknak megfelelcien megval6sftsa a,,Szombathelvi
sportc6ld beruhdzdsi" programot, mely sordn a Rohonci dti sporttelepen a
jelenlegi labdarfig6 stadion helyen egy UEFA lV. kategoridjri labdaru96
stadion, mig a jelenlegi sportcsarnok hely6n egv ilj multifunkciondliis
sportcsarnok epril" Magyarorszdg Kormdnya drgy dontott, hogy a beruh(tzits
6pittetcije SzombatheNy Megyei Jogri Vdros Onkormd nyzata, lebonyolft6ja,
kozbeszenz6si tandcsadoja 6s m(iszakl ellen6re a Beruhdzdsi M(szaki
Fejleszt6si, Sporttizemeltetdsl 6s Kozbeszerz6si Zrt" (BMSK), megvalosit6ja
Szombathely Megyei Jogti Vdros Onkormd nyzatdnak megbiz6s6bol az
onkorrndnyzat it ltal l6trehozott, egyszem6lyes gazdasdgi tiirsasdg, a Haladiis
Sportkomplexu nn Fejlesztci Non profit Kft,
Magya rorszAg Kormd nya a 462/ 2013. Korm " rendelette I a beru hdziist kieme lt
jelentcisdgfi Uggy6 nyilvdnltotta. A beruhdzds megvalositdsdhoz szriks6gers

forrdst az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma biztositja, mint tdm ogalo az
Onkormdnyzat r6sz6re. Ez a tdmogatds a forrdsa ds a p6nzrigyi fedezete a
Tdrsasdg Sltat- alviSllalkoz6k bevondsdval- megvalositott fejleszt6seknek.

A 1896/2013. (Xll" 4.) Korm" hatdrozat, illetve a

L980 /2013"(X11.29.) Kornr.

hatdrozat alapjdn, a szombathelyi sportc6lU beruhdzdsok megval6sftdsiihc,z
szr.iksdges int6zked6sekr6l tdrgyban a Kormdny egyet6rtett a Szombathehli
sportc6lri beruhdzdsok megvalositdsdra irdnyu16 beruhdzdsi programmal (a
tovdbbiakban: Program), amely els6 ritem6ben a Szombathely kozigazgatdsi
tertjiet6n fekv6, 3643/1, helyrajzi szdmd, Rohonci titi sporttelep megnevezesfi
terr-iletenJ, a jelenlegi labdarrig6 stadion hely6n egy UEFA lV. kategoriiijd
labdanig6 stadion eptil fel,illetve a jelenlegi sportcsarnok hely6n egy rij
muitifunkciondlis sportcsarnok 6pril fel, nnelynek 6pittetdje, Szombathely
M egyei Jogti vd ros o n ko nmd nyzata, megva l6s it6ja szom bathe ly M egye i jog0
Vd ros Onkorrn;i nyzatd na k megb fudts|bol az on kormd nyzat d lta I l6trehozott,
egyszem6lyes gazdasdgi tdrsasdg, mint projekttdrsasdg, a beru hltzds
lebonyolit6ja, hivatalos kozbeszerz6si taniicsad6ja es 6pitesi mUszal<i
ellen6re a BMSK Beruhdzdsi, Mffszaki Fejleszt6si, Sportrizemeltet6si 6s
Kozbeszerzdsi Zrt.
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A Kormdny egyetdrtett azzal, hogy a program elsd Litem6nek megvalositdsdra
a 2013" 6s 2015" 6vek kozott osszesen 9600 mitli6 forint osszegben kertiljon

sor, amib6l

a 2014-es a

kolts6gvet6s terh6re 4600 milli6 forint. 5ll

rendelkezdsre"

Megva ldsitdsi folya nnat, fe16pit6se

;

hivatkozott kormdnyhatdrozat szerint a Kormdny {gy dontott, hogy
projekt:

a) 6pittet6je szombathelyi

a

Megyei Jogri Vdros 6nkormdnyzata,

b) megval6sit6ja Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzatiinak
rnegbfzdsdb6l az onkormdnyzat dltal l6trehozott, egyszemelyes
gazdasdgi tdrsasdg,

c) lebonyolit6ja, hivatalos kozbeszerz6si tandcsad6ja

6s 6pit6si m(szaki
ellen6re a BMSK Beruh5zdsi, MUszaki Fejlesztesi, Sportrizemeltetesi es
Kozbesze rzdsi Zrt. legye n.

szombathely Megyel Jogri vdros a 2013" t2"12"-ei 6ag/20r3 Kozgyfil6si
hatdrozata alapjdn megalapitotta a l-laladds Sportkomplexum Fejlersztci
Nonprofit Kft-t, mely 2014,01" tT -6n bejegyz6sre kerrjlt"

A

Tdrsasdg egytittmrlikodve Szombathely Megyei Jogri Vdrosiinak

Polgdrmesteri Hivataldval, illetve a BMSK Vrt-vel, elkeszitette a BMSK Zrt. es
a Tdrsasdg kozotti a szombathelyi sportcdlri beruhdzdsok elnevez6s(

fejleszt6s lebonyol[t6i feladatainak elldtdsd16l,6pft6si, mfiszaki ellern6ri
feladata ina k

el lStdsd 16l,

6s kozbeszerz6si ta ndcsad6i fa ladata ina k el ldt;ir;d 16l
szo16 szerz6d6seket, melyek 2014. mdrcius 19-6n keruiltek al6lr|sra. Aldirdsra
kertilt tovdbbd a Tdrsasdg 6s Szombathely Megyei jogrl Vdrosa kozotti

egytittmfikod6si megdllapodds

is. A

megdilapodiis ertelm6ben

az

Onkormdnyzat, mint 6pittet6 megb(zta a Haladds Sportkomplexum Fejlerszt6
Nonprofit Kft-t - az 1,89612013" (Xll. 4.) Korm" Hatdrozatban foglalurkkal
osszhangban -, hogy valdsitsa meg a beruhdzdst az elvdrhatd legmagasabb
szakmai szinvonalon 6s gondossdggal" A beruhdziSs megvaldsitdsiira az
6nkormdnyzat a Tdrsasdgnak kr.ilon nnegbizdsi dijat nem fizet.201,4.
szeptember 26-dn aldlrdsra kerrilt az Emberi ErSforrirsok Miniszt6riuma es
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Szombathely Mlegyei

jogri Vdros Onkormi6nyzata kozotti

tdmogatdsi
szerzddds a ,,5zombathelyi l-laladds Stadion fejleszt6sdnek" megvalositiisiival
ka pcsolatba n fe I rne rri l6 ko lts6ge k fi na n sziro z6s|r ol
"

a vezetd tervez6 Bordds Pdterr
szem6lydben" December h6napban tenvez6k kerrjltek felv6telre drs
20X'4. novembe16ben kivdlasztdsra kerrilt

beszenz6sre kertjltek a tervez6shez szriksdges informatikai 6s irodai eszkozok.

A

6s Szombathely Megyei Jogd Vdros Onkormdnyzata kozotti
megSllapodds 6rtelm6ben az Onkormdnyzat megelSlegezi a tdrsas6g
TSrsasdg

m(kod6sehez sztiks6ges osszegeket, mely el5legekrSl a kovetkezcj ev dprilis
15-6ig elszdmolnak egymdssal. A Tdrsasdg m6rlegk6sz[t6s6nek ideje 201,'-;.
mdrcius 31--e, az elsziimolds a 2AL4.6v sordn foly6sitott el6legekr6l eddig az

id6pontig nem tort6nt ffieg, ez6rt a Tdrsasdg

a

mfikod6s kolts6geinek
meg;illapfltdsdndl a elhatdrokis m6dszer6t haszndlja az6rt, hogy a koltsegek
6s bev6telek dtl6thatok 6s egymdssal osszehasonlithatoak legyenek.

A Tdrsasdg a tervek

elk6szlt6s6vel kapcsolatosan felmerril5 kiaddsait
{eszkbzbeszerz6s, b6rek, jdrul6kok) 20i,4. december 31-ei nappal k6szletre
vette onkoltsdgi dron. Ez az osszeg a m6rlegben k6szletk6nt, az
eredm6nykimutatdsban sajdt termel6s( k6szletek dllomdnyvdltoz5sakent
szerepel.

A v6llalkozSs dltal6nos bemutatdsa
A tdrsasdg neve:
Sz6khelye:

Fi6ktelepe:
Lev6lc[m:

Telefon/fax:
Alapit6 szerv neve:

C6gjegyz6k szdma:

Haladds Sportkornplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft,
9700 Szor"nbathely, Kossuth Lajos u. L-3"
1,t46 Budapest, lstvdnmezei ilt L-3.
9701 Szombathely, Postafiok: 45.

94/90A-138
Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkorrniinyzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Az alapito hatdrozat szdma:609/201,3" (X|1"12") Kgy.
szdmri hatdrozata
Cg" 18-09-11206A

A Kft dltaliinos vezet6s6t elldt6 szerv: Ugyvezetd(k)
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K6pviseletre jogosu lta k: | | l6s

K6

T6th

roly

Rola nd 20

t4.01.t0.- 2014.

09. 30,

ly 201.4 "02.27 "-2014 "06"01,
dr" Szondv Szilvia 201,4"10,01-201V .12.31.

A c6gjegyz6s

m6dja:

M i hd

ondllo

A tdrsasdg tev6kenys6gi korei:

41.20l-ak6-

6s nem lako dprilet 6pit6se,

f6tev6kenys6g
42.99 Egy6b m,n.s. 6pit6se
81.30 Zoldtertilet - kezel6s
A tdrsasdg jegyzett

t6k6je:

13.000.000 HUF

Atdrsasdgstatisztikaiszdmjele: 24827373-4120-57z-t9
A tdrsasdg szdmlavezet6 bankja: Unicredit Bank Zrt

A tdrsasdg p6nzforgalrni szdmlaszd ma :
H r_.,98

A tdrsasdg ad6szdma:
A tdrsasdg kozoss6gi

Felrigyel6 bizottsdg!

24827373-2-18

ad6szdma:

A tdrsasdg c6gjegyz6k

109 18001-00000 129-17680004

szdma:

tagok:

H

U 24827373

18-09-112060

dr" Czegl6dy Csaba, elnok
Bdnfi P6ter

dr. Polgdr Tibor
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Szdmvitel po!itika:
A beszdmold osszedllitdsiiban a tobbszon m6dositott 2000. 6vi C" torv6ny a
szdmvitelrdl, valarnint az 6rvdnyben l6v6 ad6tbrvdnyek szolgiiltak" A torv6ny
el6irdsait6l val6 eltdr6sre okot ad6 koruilm6ny nem mertilt fel. A szdmvitel
politikdban olyan vSltozds nem tortent, mely a val6s 6s megbizhato k6p
rnegit6l6set 6ndem ben befolydsolta vol na
"

A konyvek vezet6se magyar forintban tort6nik, a beszdmol6ban az adatok
elt6rcj jelol6s hiSnydban ezer forintban kertjlnek felttjntet6sre"
Beszdmo16 osszedllitdsd6rt felel6s m6rlegk6pes konyvel6 neve: Ar Jdnos

RegisztrSci6 szd ma : t37 285
A vdllaikozdsnak van vdlasztott konyvvizs gdloja.

A konyvvizsgdlatot v6gz6 szem6ly neve:

Gdspdrn6 Farkas Agota

A konyvvizsgdlatot v6gz5 tagsdgi szdma:

MKVKOO2289

Jelen beszdmol6 a Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2o1"tt.
rjzleti 6v6t olell fel, amely 201,4"01.10-t6l 201.4.12.31-ig terjed, a m6rleg
fo rd u 16na pja : 2014 "12.3I
"

M6riegkdszit6s id6pontja : 2015"03.3

1.

A sziimviteli beszdmol6 6s az ahhoz kapcsol6d6 kieg6szit6 informdciol<,
jelent6sek a sz6khelyen megtekinthetdk" A sz6kheiy pontos cfme: 9700
Szombathely, Kossuth Lajos u" l"-3.
Vdlasztott nndrleg tipusa: Egy6b szervezet rm6rlege
Vd

lasztott ered m6nykim utatds tipusa : Egy6 b szervezet ered m6 nykim utatdsa

A kettds konyvvitel keret6ben vezetett konyvelds

aiapjdn a beszdmol6
osszedllltdsiinSl alkalmazott f6bb ert6kel6si m6dszerek 6s elj6rdsok a
kovetkezcik:

A vdllalkozds eszkozeit beszerzdsi dron 6rt6keli, nem 6l a piaci 6rt6ken
tort6n6 6rt6kel6s lehet6s6g6vel.
A terv szerinti 6rtdkcsokken6s osszeg6nek meghat6roz6sa egyedi 6rt6kel6s
alapjdn, a beszerzett tiSrgyi eszkoz, immateridlis joszdg v6rhato haszno,s
Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszeimo16 2OI4.1.2.31..

6iettartarndnak, 6s maradviinyert6k6nek figyelembe vdtei6vel tort6nik. A
terv szerinti 6rt6kcsokkenes elszdmoldsara 6vente ndgyszer, negyed6v u1;ols6
napjdn kertil sor figyelembe v6ve az eszkoz haszndlatban eltoltott idej6t

A tdrsasdg tevdkenysdg6bSl

adod6an a beszdmoldsi 6vben beszenzett
eszkozok eset6n maradvdny6rtdket nern kdpzett, mert a beszerzett

eszkozeinek ma radvdnydrt6ke nem jelent6s.

Az immateridlis javak 6s tArgyi eszkozbk 6rtdkcsokkendse
po I itikd ba n fogla lta k sze

ni

nt

ke rr.j

lt megd

I

la

a

sz6mvitel

pitdsna.

Az immateridlis .iavak 6s tdrgyi eszkozok 6rt6kcsokken6se linedrisern a
tdrsasdgi adotorv6nyben meghatdrozott leir5si kulcsokkal kr:rult
meghatd r ozlsr a, 6s negyed6ve nte ke rri N eiszd rnold s ra,

Az 100"000 Ft alatti egyedi beszerz6sfi tdrgyi eszkozok beszerz6si 6rt6kilkon

a

haszndlatba v6telkor 6rt6kcsokkendsi leirdssal egy osszegben azonnal
kolts6gk6nt elszd nno16sra kerui ltek"

Kdszletek: tdnyleges beszerz6si dron keruilnek kimutatdsra a m6rlegben. A

t6teles leltdnfelv6telre 201,4.!2.3I-6n kerrilt sor. A leltdr 6rt6kel6sekor

a

tdnyleges k6szletdrt6k FlFo mddszerreN kerujlt rneghatdrozdsra.

termel6sfi kdszletek rnegjelenitdse kozvetlen onkolts6gen tort6nik. A
vdllalkozds m6ret6b6l ad6d6an onkolts6g sz;imitdsi szabdlyzat k6szit6s6re
nem kotelezett. Az onkolts6g meghatdrozdsa ut6ka lku ldci6val tort6nik,
Sa.idt

A kLllfold; pdnz6rt6kre sz6l6 eszkozok 6s kotelezetts6gek 6rt6kel6se sordn
vdllalkozo az MNB drfolyam alkalmazdsa mellett dontott,

A

deviziiban nyilvdntartott t6telek, 6vv6gdn dt6rt6kel6sre

201.4

a

kerujlnek

^12.31-ei M NB kozdp drfolya mon.

C6ltarta16kot a vdllalkozds garancidlis 6s egy6b kotelezetts6gek fedezeit6re,
iov6beni kotelezettsdgekre dltaldnos szabdlyok szerint k6pez"
Szabdlyzatok: a vdllalkoziSs rendelkezik leltdrozdsi, 6rt6kel6si 6s p6nzkezel6si
szabdlyzattal, Bizonylati renddel, Szdmviteli politikdval 6s szdmlarenddel,
A viillalkozds sajdtos tev6kenys6ggel kapcsolatos informdci6k kozl6s6re nem

kotelezett"
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Elemz6sek:

M6rleg
Eszkiiziik
Az imrnateridlis javak 6s a tdrgyi eszkozok brutt6 6rt6ke, valamint

az

6rt6kcsokken6si leiriis alakuldsdt az aldbbi tiibliizat mutatja be:
lmmateridlis 3'avak, tiirgyi eszkozok brutt6 6rtdk6nek 6s 6rt6kcsokken6s6nek
alakuldsa 2014" decemben 3L-6n (adatok ezer Ft-ban)
[Vlegnevez6s

lmmateridlis javak

Bekerril6si

Konyv

Elszdmolt

6rt6k

rinti,
nett6 6rt6k

amortizdcid

sze

1_96

138

5B

0

0

0

M(szaki berendez6sek, 96pek, jdrmrlivek

5.927

5.699

2:t8

Egy6b berendez6sek, felszerei6sek, jdrm (vek

2.362

1.635

7?_7

0

0

0

L98

0

198

0

0

0

8"683

7.472

1..2"11.

Ingatlanok 6s kapcsoi6d6 vagyoni 6rt6k( jogok

Teny6szdllatok
100 eFt, alatti eszkozok
Beruhdzdsok,

fel(jftiisok

6sszesen

Az lmmateridlis javak kozott kenil kimutatdsra a tdrsasiig dltal vdsdrolt 4db
Office 2013-as irodai szoftvercsomag" Bekentil6si dnt6ke osszesen l-96 ezerr

forint, az iddardnyosan elszdmolt tervszerinti 6rt6kcsokken6s 5BeFt, igy a
m6rlegszerinti 6rt6k 201,4. december 3i.-6n 13g ezer forint.

Ingatlan, teny6szdllat ds foiyamatban ldv6 benuhdzds nincs
tulajdondban 2014" december 3 j.-6n.

a

tdrsasdg

Mfiszaki berendez6sek, g6pek, jiirm(vek kozott kerrjl kimutatds ra a t1rsasdg
dltal a labdarrig6stadion 6s multifunkci6s sportcsarnok terveinek
megval6sftdsdnak 6rdek6ben tort6nt eszkozbeszerztlsei" Szdmitiistechnikai

eszkozok kerujltek beszerz6sre

s.g2j eFt 6rt6kben, az

6rt6kcsokken6se ezeknek az eszkozoknek 22g eFt volt.

Ha

ladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszd mo16 201-4.12.31,.

id6ardnyc,s

Egy6b berendez6sek, feiszerel6sek, jdrnnffvek kozott kerril kimutatdsra a
tdrsasdg dltal vdsdrolt irodai berendez6sek, bdtorok ds a szdmitdstechrnikai
eszkozok" Ezek bekertjlesi 6ntdke 2.362 ezer forint, azid6ardnyosan elszdmolt

tervszerinti 6rt6kcsokkendsi leirds osszege 727 ezer forint,

igv a

m6rlegszerinti drt6k 2074. december 31-6n 1.635 ezer forint"
Egyosszegfi 6rtekcsokkends kerrilt elszdmolSsra

beszerz6si 6rteket

el

a

1-00 ezer

forint

eg;yedi

nem 615 infokommunikdcios 6s irodatechnikai

eszkozokre, osszesen 198 ezen forint 6rt6kben"

Az

eredmdnykirnutatdsban a rnffkod6shez kapcsol6d6 eszkrczok
6rt6kcsokken6se nem kertjl kimutatdsra, rnivel a kolts6ghez kapcsolodo
bev6tel csak a 2OL5.6vben keletkezik, igy id6belileg elhatiirolSsra kerril a
koltsdg. A rn6rlegben az eszkozok amortizdci6val csokkentett 6rt6ken

kertjlnek klmutatdsra, mivel ez trikrozi a va[6s, piaci 6rt6ket"
2014. decemben 31-6ig terven felrili 6rt6kcsokken6s 6s 6rt6khelyesbit6s nem
lett elszdrnolva a tdrsasdg eszkozeire"
A vdllalkozdsnak hdtrasorolt eszkoze nincs.

K6szletk6nt kertil kimutatdsra a tervek elk6szit6s6nek 6rdekeben tort6nt
kiaddsok 11"069 eFt 6rt6kben, ami onkolts6gi dn"

A kovetef dsek soron a BMSK Zrt r6szdre adott kaucid osszege szerepel g6 eFt
osszegben, ezaz osszeg a Budapesten b6relt iroddk miatt kertilt megfizettisre.

A kaucio term6szet6b6l adddoan a b6rieti jogviszony megszCin6se utdn
visszajdr a tdrsasdg r6szdre"

Vev6 koveteldsek:
Megnevez6s
Vev6 kovetel6sek

201,4,I2,3I.

Bdzis6v
0

O

A tdrsasdg egyetlen vev6je Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkormiiny;zata,

a megdllapodiis lll" rdsz 3,L -es pontja szerint a felmerrilt

kolts6geket
megel6legezi, ennek 6rtelm6ben a tdrsasdg dltal ki6llftott szdmldk mirrden
esetben p6nzrigyileg rendezettek" Nincs nyitott, lejdrt vagy hatdrid6n tilli
Ha ladas

Sportkomplexu m Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszdmol6 20f4.L2.3L,

vev6kovetel6s, a 2A1.4. 6v t6nyleges m(ikod6si kolts6gei16l a sz6mla
m6rlegk6szft6s utdn kerril kiSllitiisra, ennek hatilrideje 2015. i6prilis ].5-e.
A p6nzeszkciziik az aldbbi bontdsban szerepelnek a m6rlegben (adatok eFltba n):

Megnevez6s

Bdzis6v

201.5.L2.3L.

P6nztdr, csekkek

0

6:r

kbetetek

0

22.978i

pEruzrszrdzox

0

23.O67',

Ban

A tdrsas6g hdzi p6nztdrdban 89 ezer

forlnt volt2OI4. december 3!-6n, migaz

Unicnedit Bank Zrt-n6l vezetett 10918001-00000129-17680004 szdmil
bankszdrnla egyenlege 22.978 ezer forint volt. A tdrsasdgnak nincs sern
valutap6nzt6ra sem klilfoldi p6nznemben vezetett bankszdmldja.

Aktiv id6beli elhat6rol6sok 6rt6ke az aldbbi bontdsban szerepelnek
rnerlegben (adatok eFt-ban)

:

Megnevez6s

201,5.r2,31.

Bdzisev

Tervez6ssel kapcsolatos k6sSbbi iddszakot 6rint5 ktg-ek

5.421
n

39"965

o

297',

ig6nybe vett szolgdltat6sok

0

6,3591

egy6b szolgdltat6sok

0

50-q

b6rkolts6g

0

21_.035,

0

4.0991

b6rjdrul6k

0

6.853;

ertekcsokken6s

0

792.

egyeb rdforditdsok

0

25,

AKT1V ID6BELI ELHATAROMSOT

0

45.386;

M

6kod6ssel kapcsolatos koltsdgek

ebbcjl: anyagkolts6g

szem6lyi

a

jelleg( egy6b rdforditdsok

Haladds Sportkomplexum FejlesztS Nonprofit Kft Beszaimol6 2OL4.I2.3L
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Aktiv id6beli elhatdroliisk6nt kenilt szerepeltet6sre a mdrlegben

a

tervez6ssel kapcsolatban 2014-ben kifizetett, de a 2015" rizleti 6vet terhel6
irodab6rleti dij 89 eFt 6s a tervek megval6sftdsdnak 6rdek6ben nnegfizetett
programhaszn6lati dijak 5.332 eFt"

Az onkorm6nyzat 6s a tdrsasdg kozotti elszdmolds a 2014. 6vi mfikod6si
kolts6gekr6l csak rn6rlegk6szit6s utdn tortdnik ffi€g, ezdrt a mfikod6si

kolts6gek elhatdroldsra kertilnek

az

osszehasonlithat6sdg elv6nek

6rv6nyelti l6s6nek 6rdek6ben.

Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszdmol6 2OL4,I2.3L.
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Forr6sok
Sajdt tdke alakuldsa 2014" december 3l_-6n (adatok eFt-ban):
Megnevez6s

Bdzis6v

2014,12.31..

Jegyzett tdke

0

13"00c1

Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke (-)

0

CI

Cegbir6sdgon, m6g be nem jegyzett tcjkeemeles

U

CI

T5ketartal6k

0

LI

Eredm6nytartal6k

0

rl

Lekotott tartal6k

0

rl

Ert6kel6si tartal6k

0

CI

Merleg szerinti eredmriny

U

4.

SAJAT T6KE

0

13.004

A

tdrsasdg jegyzet tcik6je 13.000 eFt, rnery teljes eg6sz6ben p6nzbeli
hozzdjdrulds 6s a tulajdonos marad6ktalanul a tdrsas5g rendelkez6s6re
bocsdtott " 2a1,4. december 31-6ig 4 eFt osszegfi ad6zott eredm6ny
keletkezett, ami a 201'4.6vi m6rleg szerinti eredm6ny. A sajdt t6ke osszege
201'4" december 3L-6n 13.004 eFt. A 2014.6v t6nyleges m(kod6si koltsegevel
torten6 elszdmolSs nem lesz hatdssal a tdrsasdg tcik6j6re, mivel az
onkormdnyzat minden felmerti16 kolts6get megt6rft 6s a tdrsasdg krjlon
d(iaz1sra nem jogosult, ez6rt az elszdmoldsnak nincs az eredmdnyre gyakorolt
hatdsa.

Rovid lejdratil kotelezetts6gek (adatok eFt-ban):
Megnevez6s

Vev6kt5l kapott e16legek

Bdzis6v

201.4.L2.31.,
0

58.268i

U

LI

Egy6b rovid lejdratri kotelezettsegek

0

14.922:

6sszesen r6vid lejdratfi k6telezetts6gek

0

73.LgCl

5zd

llitdi kotelezetts6gek

Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszdmold 2O1,4.f23L
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VevSkt5l kapott el6legek a Szombathely Megyei jogti Vdros 6nkormdny,zata
dltal a tdrsasdg felmerrilt mUkod6si kolts6gel megel5legez6sdre fizr:tett
elcilegek nett6 osszege osszesen 58,268 ezer Ft" A tdrsasdgnak nem volt ki
nem egyenlltett szSllit6i kotelezettsdge 201,4" december 3l_-6n. Az egy6b
rovid lej;iratri kotelezettsdgek r6szletez6s6t a kovetkez6 tdbldzat mutatja be:

Az egy6b riivid lej6ratf kiitelezetts6gek sor az aldbbi t6telekb6l adodik
(adatok eFt-ban):
Megnevezes

Bdzis6v eFt

2014.1i'-.31..

Tdrsasdgi ad6 elszdmolds

0

t

Szem6lyi jovedelemad6 elszdmolds

0

L.047

0

L2B

Egeszs6 g{.i gyi hozzSjAr ul6s

0

0

Altaldnos forgalmi add

0

4.776

Jovedelem elszdmoldsi szdmla

0

5.109

0

2.303

Levont nyugd ijbiztositdsi .i5ru l6k

0

848

Levont eg6szs6gbiztosftdsi 6s rnunkaerd piaci jdrul6k

0

71,0

L'

L4.922

Sza kk6pzes t

Szocid lis

hozz6j6rul6s

hozzdjlrul6si ad6

Osszesen egy6b

lejiiratf kiite!ezetts6gek

Az egyes ad6nemek fizet6si kotelezetts6ge

a

december honap scrdn

keletkezett adofizet6si kotelezetts6gek, melyek janudr t2-6n (az altalijnos
forgalmi ad6 eset6ben janudr 2O-itn, a tdrsasdgi ad6 eset6ben jrlnius 1-j6n)
esed6kesek. A tdrsasdgnak nincs lejdrt esed6kess69U vagy dtr.itemelzett
adotartozdsa" A tiirsasdg szerepel a koztartozds mentes ad6zoi adatbdzisban.
A jovedelem elszdmoldsiszdmla a december havl b6rek 6s tisztelet dijak nett6
osszegdt tartalmazza 5.1"09 ezer forint osszegben. Az egy6b rovid lejdratri
kotelezetts6ge osszesen 1,4.g22 eFt.
A tdrsasdgnak2ol,4" december 31-6n fenndild hiteldllomdnva:0 eFt.

Tdrgy6vi passzlv idcibeli elhatdroldsok: 886 eFt, ezek a 2014" 6vet terhel6, de
20L5-ben sz6ml6zott kolts6gek (b6rleti dfjak, Ugyv6di munkadij, tdvkozl6si
duak)"

Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Besziimolo 201"4.1,2.3I
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A tiirsasdgnak nincs olyan kotelezetts6ge, amely zdlogjoggal, vagy hasonl6
jogokkal biztosftott, illetve annely a m6rlegben nem jelenik ffieg, de a
p6nzrigyi helyzet 6rtdkel6se kor jelent6s le n ne.
A tdrsasdgnak nincs hatdrid6n trili, valamint k6tes kinntev6s6ge, hdtrasorolt
kotelezetts6ge, illetve ot 6vn6l hossza bb lejii nat0 kotelezetts6ge.

A 20L4. december 31-ei fordul6nappal kdszitett m6rleg f6osszege 87.080
ezer forint"

Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszaimo16 2OL4.1-2.3L.
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Eredmdnykimutat6s
2014. december 31-6ig az 6rt6kesitds nett6 drbevdtele: 0 eFt. A
megdllapodds lll" r6sz6nek 3.5" pontja 6rtelnndben a tdrgy6vben felnnerrrjl5
kolts6gek elszdmoldsdra (kisz6ml6z1sra) a kovetkez6 6v dprilis 15-6ig l,rerr.il
sor. Mivel a m6rlegk6szit6s ideje m6rcius 31-e, ez6rt a mfikod6s koltsr6gei

elhatdroldsra kerriltek" Az eredm6nykimutatds a labdar0gostadiorr 6s
multlfunkcl6s sportcsarnok tervez6se 6rdek6ben felmenti16 kiaddsokart ds
ezen kiaddsok k6szletrev6telet tartalmazza onkolts6gi 6ron, mint sajdt
e165llit;isri eszkozok aktivSlt 6rt6ke. Ennek osszege osszesen 11.069 eFt,
Anyagjel legfi rdford it5sok

a la

ku ld sa

(adatok e Ft-ba

Megnevez6s

n):

Bdzis6v

201,4.1?_.31.,

Anyagkolts6g

0

20

l96nybe vett szolgdltatdsok

0

501

ebb6l Helys6gb6rleti dijak

0

1,46

0

295

0

60

0

0

Programhaszndlat
H

i

rd

etes

Egy6b szolgdltatdsok

ebbSl hat6s;igi dijak, illet6kek
Ban

0

kkolts69

6sszes anyagjel leg6 rdfordit6s

0

'l

52L

Az anyagkolts6g tartalmazza a tervez6s 6rdek6ben beszerzett irodaszerek
koltseg6t 20eFt 6rt6kben.

A

tdrsasdg 501 eFt osszegben vett igenybe szolgdltatdst, ebb6l a
helys6gb6rleti dljak 6rt6ke 146 eFt, a tervez6shez szrjkseges programok
hasznSlatd6rt (id6ardnyosan) 295eFt programhaszndlati dij kr:1ilt
megfizetdsre, a vezet6 tervez6i pozici6 betolt6s6re Sllsshirdet6s kr:rr.ilt

feladdsra, melynek kolts6ge 60 eFt volt.

Haladiis Sportkomplexum Fejlesztd Nonprofit Kft Beszalmo16 2OL4..t 2,3.J.
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A tervek elk6sz[t6s6nek 6rdek6ben Egy6b szolgdltatdsok nem Nettek igdnybe
v6ve"
Osszes anyagjelle

96 r|forditds 6nt6ke 52 j. eFt"

Szem6lyi jellegfi rdfordftdsok (adatok eFt-ban)
Megnevez6s

Bizis6v

2414.1.2.3L

Munkab6rek

0

8,01.0

Tiszteletd ija k

0

0

Berjdru l6kok

0

2.283

jelleg( rdfordftiisok

0

0

nAronofrAsor

0

10.293

Egy6b szem6lyi

SzEMELYI JELLEGU

A tiirgydvben foglalkoztatott rnunkavSllalok Stlagos dllomdnyi l6tszd ma 4 f6.

A mfikod6si koltsdgekkel tort6n6 k6s6bbi elszdmolds miatt az eredm6ny
kimutatds csak a tervezdk r6sz6re kifizetett munkab6reket 6s azok jdru16kait
tartalmazza" A tervez6k r6sz6re brutt6 8.010 eFt osszeg( munkab6r kerr.ilt
kifizet6sre. A szem6lyjelleg( kifizet6sek utdn 2.283 eFt ossze g(
iarul6kfizetdrs
kotelezetts6g keletkezett, ebbSl szociSlis hozzdjdrulds 2.1,62 eFt, szakk6pzesi
hozz6i6rulSs 120 eFt" Egy6b szem6lyijellegU rdforditds nern kerult kifizet6sre
a tervezdk rdsz6re" Jutalom, p16mium kifizet6s6re nem kerrllt sor"

Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Besziimold 201.4.I2.3L
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Az elsz6molt 6rt6kcsiikken6si leirSs osszege (adatok eFt-ban):
Megnevezes

Bdzisev

201.4 12.31..

Linedris tenv szerinti 6rt6kcsokken6si leirds

0

Degressziv terv szerinti 6rt6kcsokken6si lelrds

0

Te

ljesitrn 6nya

rd

nyos terv szerinti 6rt6 kcsokken 6si eiriis
I

Egy6b m6dszerfi (progressziv) terv szerinti

238

0

0

0

0

6rt6kcscikken6si leirds
A tdrgy6vben elszdmolt kis

6rtekfi eszkozok

0

6rt6kcsokken6se
A t6rgydvben elsz6molt iisszes 6rt6kcsokken6s

0

Az eredm6ny alakuldsdnak elemei a kovetkez6kvoltak (adatok eFt-ban):
Megnevez6s

Bdzisev

2014.12.31..

[Jzem i tev6kenys6g eredm6nye

0

0

P6nzr.igyi mfiveletek eredmdnVe

0

5

Rendkivrili eredm6ny

0

0

Addzds elStti eredm6ny

0

5

Pdnzrigyi mUveletek bev6telekent kerrllt elszdmolSsra a szdmlavezet6
penzint6zet dltal a bankszdmla egyenlege utdn fizetett kamat 5eFt ert6kben,
igy a tiirsasdg p6nzrigyi mfiveleteinek erednn6nye 5eFt.

A tdrsasdg mfikod6se sordn nem merrilt fel sem rendkivr.lli bev6tel, sem
rdford [ti{s

"

Haladds Sportkornplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszdmold
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Tdrsasdgi ad6alap 6s ad6 levezet6se (adatok eFt-ban):
Megnevez6s

Bdzis6v

2014.12,31.

Ad6z6s el6tti eredm6ny

0

5

TAO alapot nove16 t6telek

0

255

TAO alapot cscikkent6 t6telek

0

255

Ad6alap

0

5;

Tdrsasdgi ad6

0

1.

Ad6zott eredm6ny

0

4l

Azt. sz" rnel16kletben kertil bemutatdsra a gazddlkoddst jellemz6 dltaldnosan
elfogadott mutatdsz6mok, amelyek - a tdrssdg m(kod6s6nek els6 gazdasdgi

6v6nek koszonhet6en kev6sb6 szolgdlnak eteme zhet6, 6rdemleges
informdci6kkal.

Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszijmo16
2014.I2.3L.
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Haladds SpotTkomptexum Fejteszt6 Nonprcfit Ktt (24B2TJ7J-2_18)

Egy6b szervezet m6rlege
cdg: Halad6s Sportkomplexum Fejlesztd Nonprofit Kft

20't4,01 - 12 h6

CIm: 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

Ad6szdm: 24827373-2-18
Statisztikai szdmjel: 24827
Cdgjegyzek szdma:

1

37 3 -4't 20 -57 2-1 8

8-09-1

1

2060

Mdrlegfordul6 napja: 2014.12.3'1.

Ezer HUF

Befektetett eszkdzcik (02,+94.+96. ser;
I

IMMATERALIS JAVAK

tl

TARGYI ESZKOZOK

tl

BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK

7.472
138

7.334

Forg6eszkiiz6k (06.+02.+09.+Og. sor)

B"
L

KESZLETEK

il.

KOVETELESEK

1il.

Enrexpnpinor

tv.

PENZESZKOZOK

c

34.222
11.069
86

23.067

Aktiv id6beli elhat6rol6sok
ESZKoZOK (AKTIVAK) 0SSZeSeru (01.+05.+19.
FORRASOK (PASSZIVAK)

D,

Saj6t t6ke

(1 3.+1

87.080

"or,

4.a1 5.*1 6.+1 7.+1 8.)

I

Indul6 t6ke/Jegyzett t6ke

il.

T6kevd ltozAs/eredm6ny

ilt.

Lek0tott tartalek

lv.

45.386

13.004
13.000

Ert6ketesi tartat6k

T6rgy6vi eredm6ny alaptev6kenys69b6l

vt.

Tdrgy6vi eredm6ny vdllalkozdsi tev6kenys69b<il

E,

C6ltartal6kok

F,

Kiitef ezetts6g ek (21.+22.+23. sorok)

G.

t.

HATMSOROLT KOTELEZETTSEGEK

tl

HOSSZU LEJAMTIJ KOTELEZETTSEGEK

ll

ROVI D LEJARATTJ TOTEICZCTTSEGEK

4

73.1 90

73 190

Passziv id6beli elhat6rol6sok

886

FoRRASoK (pAsSziVAK) osszeseru (2.+1g.+20.+24.
sor)

87.080

Eszklz - forr6s elt6r6s:

Ha ladiis

Sportkom plexu m Fejleszt6 Non prof it Kft

Beszd

mol6 ZOL4.IZ.3L.

0

1,9

Haladds Spottkomplexum Fejteszt6 Nonprofit Kft (24827JTJ-2-1

S)

Egy6b szervezet eredm6nykim utatisa
c6g:

Halad6s Sportkomplexum Fejleszt6
Nonprofit Kft

2014.01 - 12 h6

CIm: 9700 Szombathely Kossuth L. u" 1.3"
Ad6szdm: 24827373-2-18
Statisztikai 24827
C6gjegyz6k

1

37

8-09-1

1

34't 20-57 2-'t I
2060

Uertegforaub 2014.12.31

Ezer HUF

0'l

Ert6kesites nett6
erbevetele

02.

Aktivelt sajat
teliesitm6nvek

03.

Egy6b bev6telek

1

1.069

Ebb6l: tagdlj,
alaoit6kt6l kaDott
Ebbcil:

temooatasok
Ebb6l: adom6nyok
PenzUgyi
m0veletek
Rendktv0li
bevetelek
Ebb6l: alapit6kt6l
kaoott befizet6sek

04.
05.

Ebb6t:

t6mooatesok

A

Osszes bevdtel

+/-2+3+4+51

(1

08.

Ebb6l: kozhaszn0
tev6kenvs6q
Anyag jelleg(
rafordit6sok
Szem6lyi jelleg0
16ford[t5sok
Ebb6l: vezet6
tisztseqvisel6k
ErtekcsOkken6si

09.

Egy6b r6fordit5sok

UO

07

11.

lek6s

11.07 4

1't.074

521

521

10 293

10 293

z3c

255

P6nzUgyi
mUveletek
RendkivUli
16fordltdsok

0sszes r6fordltds
{ 1.069

f6+7+8+9+10+1 1 |
Ebb6l: k6zhasznI
tevekenvseq

Ha

ladds Sportkom plexu m Fejleszt6 Nonprofit Kft Beszdmo16

2Ot4.IZ,3t.

11.009

20

HaladAs

S pott4omplexum

Fefleszt6 Nonprofit Kft (2482T

Ad6z6s el6fti eredm6ny (A-B)
Ad6fizet6si kdtelezetts6g

Ad6zoft eredm6ny (C-12)
J6v6hagyott osztal6k

T6rgy6vi eredm6ny (D-13)
TAJEKoZTAT6 ADAToK
A,
B.

KOzponti kOltsegvetesi
tamoqat6s
Helyi 6nkormenyzati
k6lts6qvet6si tdmoqatAs
Az EU struktu16lis atapjaib6t,
ill.Koh62i6s Alapb6t nyijtott
temooatAs
Normativ t5mogat5s
A Szja meghat5rozott r6sz6nek
ad626 rend,szerint kiutalt
6sszeg

F

Kdzszolgiiltat6si bevdtel

gT 3-2_ I B)

Statisztika i

szd rnj

I

el:

Cfgegyzf.k szdma:

I

8

Az tizleti 6v

0

9

I

7

0

6

0

mdrieg-fordul6napja: 2014.12.31" (6v/h6/nap!

Osszkiilts69 eljd16ssal k6szitett eredm6nykimutat6s

"A" v6ltozat
EI6zd 6v(ek)
mddosltdsai

Belfttldi drtdkesitds nett6 iirbevdtele
Exporldrtdkesitds nett6 drbevdtele
Ertdkesft6s nett6 rlrbevdtele (0 1+02)
Sajdt termeldsri keszletek 6llomdnyv6ltoz6sa

Saj6t el06llit6sri eszkozdk aktiv6lt drtdl<e
A

ktfvrilt

saj

5t telj esftm6nyek 6rt6ke (+-03 +04)

III. sorb6l: visszairt drtdkveszt6s
Anyagk6ltsdg
Ig6nybe vett szolg6ltatiisok drtdke
Egydb szolgdltatiisok ertdke

Eladott 6ruk beszerzdsi dftdke
Eladoft (kdzvetftett) szolg6ltat6sok drtdke
Anya gj

el

legii rrl fo rdit6so k

(05 +06+07+0 8+0 9)

Szemdlyi j ellegri egydb kifi zetdsek

Szem6lyi jellegti rdfordit6sok (10+t I+12)

Ert6kcsiikken6si leirds
Egy6b rdforditrlsok

VII. sorb6l: ertdkvesZes

Uzntrr (uzLETD TEVEKENvsEG
EREDMENyE (I.+II.+tII.-IV._V._VI._VIt.)

Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft Besziimol6 20L4.I2.3I
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LL

Statisztikai szdmjel:

,,

C€,glegyzfk

I

ma:

szd

4

8

8

A

1

7

0

9

I

Az {izleti 6v mdrleg-ford

I

4

I

L

0

2

0

6

0

5

7

A

I

8

ulonapja: 201,4.12.3I.(6vlh6lnap)

6sszkcilts6g eljdrdssal k6szitett eredm6nykimutat5s

A" vSltozat
devizanem:ezer HUF
Sor-

A t6tel rnegnevezisc

szIm

m6dositdsai

a

l3

El6z6 6v

El6zd 6v(ek)

b

d

TIrgy€v
e

Kapott (616) osztaldk es rdszesedds
13. sorb6l: kapcsolt vrillalkoz6st6l kapott

t4"

Rdszeseddsek drtdkesitdsdnek 6rfolyamnyeresdge

l5

Befektetett pdnziigyi eszkcizok kamatai, 6rfolyamnyeresdge

14. sorb6l: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott

15. sorb6l: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapotl
16.

Egydb kapott

[6ro) kamatok

ds karnatjellegii bevetelek

16. sorb6l: kapcsolt v6llall<oz6st6l kaport

t1.

PdnzUgyi rnr.ivelerel< egyeb bevdtelei
I 7"

VIII.
l8

gyi

P6nzti

rn

iiveletek bev6telei

( I 3+ I 4+ I 5+ I 6+ I

7)

5

Befektetett pdnziigyi eszkcizdk 6rfolyamvesztesdge
I

19

5

sorb6l: drtdkoldsi krilonbozet

8. solb6l; kapcsolt v6llalkozdsnak adott

o kam atok ds kamatj

Fi zerend

el

egii r6fordit6sok

I

19. sorb6l: kapcsolt vrillalkozdsnak adott

20

Reszeseddsek, drtdkpap(rok, bankbetdtek 6ftdkvesztdse

2l

Pdnziigyi mriveletek egydb riiforditdsai

IX

P6nziigyi miiveletek r6forditrlsai

B.

(vilr"-rx.)

2

sorb6l: drtdkei6si kijlonbdzer
(1 8+19+-20+2 I )

PENZUGYI MUVEI,ETEK EREDMENYE

J

C"

SZoKASOS VALLALKOZASI EREDMENY

X.

Rendkiviili bevdtelek

XI"

R end

D"

RENDKIVIiLI EREDMENY (X.-XI.)

E

ADOZAS EI,OTTI ER.EDMENY (+C"+D.)

f,

Ad6fi zet6si kiitelezetts69

I

ADOZOTT EREDMENY (+E.-XII.)

4

XII.
F"

Ha

l.

(+A.+B.)

5

kfviili rf forditrisok

22

E,redmdnytaltaldk igdnybevdtele osztal6kra, rdszeseddsre

aa
L)

J6v6hagyott osztaldk, rdszesedds

G"

MERLEG SZERINTI EREDMENY

(+F

+22-23)
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1. sz" mel16klet

Vagyoni 6s p6nzrigyi helyzet alakul6sa201,4. december 31.
Megnevez6s

Bdzis6v

2074.12.3L.

VdltozSs

n.m

B,5g%

n.m

n.m

5,70%

n,m

n"m

n.m.

n"m

n. rn

8,42%

n,m

n,m,

76,25%

n.m,

n.m.

39,30%

n.m,

n.m,

n.m.

n,m.

Tcike elldtottsdgi mutat6

n.m.

n.m.

n.m,

ldegen tSke ardnya

n.m.

0%

n,m.

Elad6sodottsdgi

n.m.

n,m.

Likvidit;isi riita

n,m.

n.m,

Arbev6tel ardnyos Lizemi eredrn6ny

n.m.

n,m.

Vev5k

/ szAllitok ardnya

m

utat6

Haladils Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft BeszilmolO
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2. sz. mell6klet

Cash

flow

Megnevez6s

2014.t2.i\1.

Bdzisev eFt
0

4

0

255

ssza irSs

n

0

znSlds krilonbozete

0

0

kesit6senek az eredm6nVe

0

n

dsa

0

0

zAsa

0

5E"268

ettsdg vdltozdsa

n

14,.922

0

BB6

0

0

0

11155

vdltozdsa

Fo196eszkozok vdltozdsa

Aktiv idSbeli elhatdrol5sok vdltozdsa

4s.386

Fizetett ad6 (nyereseg ut6n)

1

Fizetett osztal6k, 16szesedes

0

nnUrOpEsl cAsH FLow

L1',.794

Befektetett eszkozcik beszerz6se
Befektetett eszkozok eladdsa
Ka

pott osztalek, rdszesedds

BEFEKTETESI TEVEKENYSEG86L 5ZARMAZO CASH FIOW

R6szv6ny kibocsdtds, alapt6ke bev6tele (t6kebevonds)

Kotv6ny, h ite lviszonyt m egtestesit6 e rt6 kp a p f r
ki bocsdtdsdna k bevetele
Hitel es kdlcson felvetele

0

Hosszri lejdratra ny0jtott kolcsonok 6s elhelyezett

0

bankbet6tek torleszt6se, megszrintet6se, bevdltdsa
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V6glegesen kapott pdnzeszkciz
R6szvdnybevonds (tdkeleszdllitiis)
Kcitv6ny 6s h itelviszonyt megtestes it6 6 rt6 kp a p ir
visszafizetdse

Hitel ds kolcscin tdrleszt6se, visszafizet6se
Hossz0 lejdnatra

ny{jtott

kcilcsrinok 6s elhelyezett

bankbet6tek
Vdglegesen iitadott pdnzeszkciz

Alapit6kkal szembeni, illetve egydb hosszti lejiiratd
kcite ezetts6gek vd ltoziisa
I

pEruzUovr MUvELETEKB6L szARMAz6 cAsH

Frow

p€ruzrszxdzdr vAlrozAsn

A Cash-flow tdbliizat bemutatja - az egyes rn6rlegsorok vdltozdsdb6l levezetve-,

hogy a tiirsasdg tevdkenysdg6nek kUlonbdzd terriletei milyen hatdssal voltak

a

p6nzeszkozeire. A tdrsasiig m(kodds6b6l ered6 pdnzeszlioz
40.474 eFt, melyet rdszben a kapott el6legekb6l (58.268eFt)
finanszirozott, fgy osszesen t7 "794 eFt p6nzeszkciz novekedest eredm6nyezett

-t6rsas6g
szUksdglete

a mfikodds" A befektetdsi tev6kenysdg pdnzeszkdz szriksdglete V.727 eFt, ami

a

tiirsas6g t6rgyi eszkoz beszerzdseire forditott osszeg" A rnfikod6s 6s befektet6s
egyiitt 10.067 eFt p6nzeszkdz noveked6st jelentett, ezt a novekeddst novelte az
alapit6 iiltal a tiirsasdg rendelkez6s6re bocsdtott 13.000 eFt osszeg( jegyzett
t6ke, igy 20X4" december 3X-6ig a p6nzeszkdzok novekmdnye 23.067 eFt volt,.
Szombathely, 2015. miircius 3l-"

dr. Szondy Szilvia
Ha la dds

Sportkom plexum Fejlesztd

Non

prof it Kft

tigyvezet6
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