Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 01-09-698061, Adószám: 12677140-2-43)

2017. január 01. - 2017. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2018. május 14. (10:27:01)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. február 05.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2018. 05. 14. 10:27:01) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

1 / 5 oldal

Közzétevő cég adatai:
Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-698061
Adószám: 12677140-2-43
Székhely: Magyarország, 1239 Budapest Haraszti út 26.
Első létesítő okirat kelte: 2001. június 21.

KSH szám: 12677140-9319-113-01

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.
A beadvány a számvitelről 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 összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 3/2018; szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

OPTISOL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 13-09-119759
Adószám: 14295010-2-13
Székhely: Magyarország, 2351 Alsónémedi Haraszti út 138.

A.D.Eurocontroll Kft
Nyilvánt. szám: 01-09-671427
Adószám: 12368608-2-43
Székhely: Magyarország, 1126 Budapest Dolgos utca 2.

Szívós Rita
Regisztrációs száma: 179771

Gack Zoltán
Regisztrációs száma: 004846

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-698061
Adószám: 12677140-2-43
Székhely: Magyarország, 1239 Budapest Haraszti út 26.

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

Dragóner Attila
Beküldő személy képviseleti minősége:
Társaság törvényes képviseletét ellátó személy
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

40

37

28

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. február 05.
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.

Dragóner Attila
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A cég elnevezése: Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-698061
Adószáma: 12677140-2-43
2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

135 928

003.

I. Immateriális javak

0

0

004.

II. Tárgyi eszközök

135 928

193 305

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

193 305

0

0

52 201

23 854

0

0

21 876

12 104

0

0

30 325

11 750

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

68 446

7 920

012.

Eszközök (aktívák) összesen

256 575

225 079

63 991

67 210

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

53 086

60 991

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

7 905

3 219

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

104 744

78 068

0

0

1 401

0

103 343

78 068

87 840

79 801

028.
Források (passzívák) összesen
256 575
225 079
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-698061
Adószáma: 12677140-2-43
2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

007.

VII. Egyéb ráfordítások

008.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

211 758

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

009.

013.

Előző üzleti év adatai *

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

X. Adófizetési kötelezettség

274 255

0

0

138 140

149 861

99 094

113 608

220 143

280 442

16 057

18 228

5 585

7 669

9 019

4 169

15

7

250

194

-235

-187

8 784

3 982

879

763

014.
D. Adózott eredmény
7 905
3 219
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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SOROKSÁR SPORT CLUB KFT.
Kiegészítő melléklet 2017.évről

adatok E Ft-ban

1. A vállalkozás bemutatása
Társaság elnevezése: Soroksár Sport Club Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 26.
Társasági forma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2001.09.03. Cg.01-09-698061. cégjegyzékszámon
Jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft
Fő tevékenység: 9319 Egyéb sporttevékenység
Tulajdonosi struktúra:

Budapest Főváros XXIII.ker . Soroksár Önkormányzata

100%

Képviseletre, aláírásra jogosult: Dragóner Attila ügyvezető
Könyvvizsgáló: A.D. Euro-Controll Kft
A.D. Euro-Controll Kft (cím:1126.Bp. Dolgos u. 2. 6/a, kamarai tagszám:MKVK 001312)
Gack Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, tagsági ig.sz. 004846, 1055.Bp. Balassi u. 25.
Könyvelő: Szívós Rita (reg:179771)

2. A számviteli politika fő vonásai
a) Általános információk
A Társaság a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, ennek megfelelően Normál
egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleg fordulónapja 2017. december 31.
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő 2018.02.05. napja.
Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének
alkalmazásával készült.
A Társaság 2017. évre a törvényi előírásoknak megfelelően „A” típusú mérleget készít.
A Társaság összköltségeljárással készített „A” típusú eredménykimutatást alkalmaz.
A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.
Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.
Vállalkozásunk MLSZ PMR rendszerében negyedévente kötelezett Közbenső mérleg készítésére.
A számviteli politika főbb elemei
A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.
A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és
forrásértékelési szabályzatát.
A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva
biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség,
1
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óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a
formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.
A Társaságnál az üzleti évben jelentős összegű hibát nem tártak fel.
Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során,
egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját
tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli
politikában meghatározott értékhatárt, azaz az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2
százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az
1millió forint.
b) Értékelési módok és eljárások
Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a
meghatározását jelenti. Az eszközök és a források könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott
érték meghatározása is e fogalomkörbe tartozik, hiszen az év végi értékelésnek ez a kiinduló alapja.
Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a
változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás
állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített
hatásukat a kiegészítő mellékletben részletezni kell.
Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, egyedenként értékelni
kell a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint. Egyedenkénti értékelésnek minősül a különböző
időpontokban beszerzett, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező
eszközöknél az átlagos beszerzési áron, továbbá a FIFO módszerrel történő értékelés is.
FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt
(előállított) eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén
az eszközök között maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek.
A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek körültekintően elvégzett
értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg
fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ismertté vált.
Társaságunk éves beszámolójában a játékosok játékjogának értékelése tekintetében nem él a
Számviteli Törvény által megengedett valós piaci értéken történő értékelés lehetőségével, hanem a
játékjogok bruttó értékét bekerülési értéken mutatja ki az éves beszámolóban
c)
Immateriális javak
Az immateriális javak beszerzési értéken halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek
kimutatásra. Az értékcsökkenés lineáris módszerrel kerül megállapításra. Az immateriális javak
várható hasznos élettartamának alakulása:
Bérleti jog
Használati jog
Szoftverek

5 év
5 év
3 év

Az immateriális javaknál a maradványértéket használatba vételkor a rendelkezésre álló üzleti tervek
alapján egyedileg állapítják meg.
A szoftvereknél a maradványérték nulla forint.
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d)
Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a mérlegben bekerülési értéken, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve nettó
értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszer alkalmazásával
történik, az eszközök várható hasznos élettartamára tekintettel.
Az eszközök üzembe helyezésekor az üzleti elképzelések alapján egyedileg, eszközönként,
megállapítják a tervezett használati idő végén várható piaci érték alapján a maradványértéket.
Ha az eszköz a használati idő végén előreláthatóan nem értékesíthető a maradványérték nulla forint.
A számítástechnikai eszközöknél a maradványérték nulla forint.
Az eszközök várható hasznos élettartamának alakulása (%-ban):
Földterület, telek
Épület, építmény
Épület, építmény
Műszaki gépek, berendez.
Egyéb gépek, berendezések
Egyéb gépek, berendezések
Számítástechnikai eszközök
Járművek

0,0 %
2,0 %
6,0% (rövid élettartamú)
14,5 %
14,5 %-20%
33,33 %-50%
33,3 %
20,0 %

A 100 ezer forint beszerzési értékhatár alatti eszközök értékét használatba vételkor egy összegben
értékcsökkenésként számolja el a társaság.
Tervszerinti értékcsökkenési leírás megváltoztatása nem vált szükségessé az üzleti évben.
A tervszerinti értékcsökkenés elszámolása az üzembehelyezés napjától kezdődik.
e)
Befektetett pénzügyi eszközök
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést - függetlenül attól, hogy az a
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési értéken, illetve a
már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv
szerinti értéken mutatja ki a Társaság.
A befektetett eszközök között kimutatott (egy éven túl a Társaság tulajdonában lévő) értékpapírok
beszerzési áron szerepelnek a mérlegben mindaddig, míg a piaci értékük tartósan nem csökken az
értékpapírok nyilvántartási értéke alá. Ez esetben a tulajdoni részesedést jelentő befektetésekhez
hasonlóan a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre.
Az értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe vettük az értékpapír kibocsátójának piaci
megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó, ill. felszámoló a lejáratkor, a
beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban
fizeti majd meg.
f)
Készletek
A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az
értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az
átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben,
illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt,
könyv szerinti értéken kell kimutatni.
Vásárolt készletek értékelése
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer
szerint meghatározott bekerülési érték.
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FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt
(előállított) eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén
az eszközök között maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek.
Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készletekkel a vállalkozás nem rendelkezik.
A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját termelésű
készlet bekerülési (előállítási) értékét - az előzőekben foglaltakon túlmenően - csökkentetten kell a
mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel,
szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha
felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkentését - a
különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával - ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy
a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a
minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyagáron, illetve
hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben.
Értékvesztést 2017.év folyamán nem számolt el a társaság.
g)
Követelések
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) azok a különféle szállítási, szolgáltatási és
egyéb szerződésekből eredő igények, amelyet a társaság teljesített és a vevő elismert.
A bizonylatolt, jogos követeléseket számla szerinti értéken szerepeltetik.
h)
Értékpapírok
Az értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan
le nem csökken a nyilvántartási ár alá. Értékpapírokkal nem rendelkezik a Társaság.
i)
Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása
A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek a folyószámlát vezető pénzintézet által meghirdetett
devizavételi és devizaeladási átlag árfolyamán kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az
ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből keletkező árfolyamnyereség
vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.
j)
Árbevétel
Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az
általános forgalmi adót.
k)
Céltartalékok
A Társaság céltartalékot az üzleti évben nem képzett.
l)
Társasági adó
A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban
elszámolásra.
m)
Változások a számviteli politikában
Az év során nem változott a Társaság számviteli politikája.
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3. Mérleghez és Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Eszközök összetételének
alakulása
Hiv. Megnevezés

A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Ö s s z e s e n

2016.12.31
E ft

Részarány

2017.12.31
E ft

Részarány

135 928
52 201
68 446

53,0

85,9

26,7

193 305
23 854
7 920

256 575

100,0

225 079

100,0

%

20,3

%

10,6
3,5

Aktív időbeli elhatárolás a 2017. évre eső MLSZ versenyeredményekre jutó bevétel, és a a
2017.évre eső költség (telefon,víz,gáz,csatorna,biztonsági szolgálat, könyvelés), mely 2018
januárjában került számlázásra

Tárgyi eszközök összetételének alakulása

Bruttó érték
Épületek, épületrészek
Haszn.ba kapott ingatlanon végzett felújítás,beruházás
Berendezések, felszerelések
Beruházás
Ö s s z e s e n

Értékcsökkenés

2016.12.31 növekedés csökkenés 2017.12.31
E ft
E ft
0
0
59 599
114 641
174 240
18 313
3 700
55 187
69 800
0
0
169 828
77 912
3 700
244 040
2016.12.31 növekedés csökkenés 2017.12.31
E ft
E ft
0
0
7 575
10 649
18 224
10
653
1
393
23 251
32 511
33 900
18 228
1 393
50 735

Épületek, épületrészek
Haszn.ba kapott ingatlanon végzett felújítás
Berendezések, felszerelések
Ö s s z e s e n

Ö s s z e s e n

135 928

5
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Adatok: E Ft

Források összetételének alakulása
Hiv. Megnevezés
D.
E.
F.
G.

2016.12.31. Részarány% 2017.12.31.

Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

63 991
0
104 744
87 840

24,9

34,2

67 210
0
78 068
79 801

Összesen

256 575

100,0

225 079

0,0
40,8

Részarány
%
29,9
0,0
34,7
35,4
100,0

Saját tőke és idegen források aránya
Hiv. Megnevezés
D.
F.

2016.12.31. Részarány% 2017.12.31.

Saját tőke
Kötelezettségek

63 991
104 744

37,9
62,1

67 210
78 068

Összesen

168 735

100,0

145 278

Részarány
%
46,3
53,7
100,0

Saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása (eladósodás mértéke)
Hiv. Megnevezés

2016.12.31. Részarány% 2017.12.31.

D. Saját tőke
F/I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Összesen

63 991
1 401

97,9
2,1

67 210
0

65 392

100,0

67 210

Részarány
%
100,0
0,0
100,0

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek alakulása
Hiv. Megnevezés

2016.12.31. Részarány% 2017.12.31.

F/I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
F/II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Összesen

1 401
103 343

98,7

0
78 068

104 744

100,0

78 068

1,3

Részarány
%
0,0
100,0
100,0

A Társaság céltartalékot nem képzett, időbeli elhatárolásokra a közüzemi szolgáltatások értékét,
2018. évre áthúzódó reklám bevételt számította.
2017.12.31
2016.12.31

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

2017.12.31

78 068 EFt
103 343 EFt
2016.12.31

Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból

56 604

942

EFt

Egyéb kötelezettségek : bérek és járulékai

19 802

15 602

EFt

1 475

2 584

EFt

188

0

EFt

Egyéb kötelezettségek : éven belüli lizing/tőke

0

394

EFt

MLSZ-től kapott előleg

0

83 820

EFt

Egyéb köt. : egyéb adók (Áfa,Ipa,Tao,cégautó)
Egyéb köt. : vevő előleg

Bérek, adók és járulékok határidőben megfizetésre kerültek.
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Bér és járulékai
Személyi jövedelemadó
Béren kívüli juttatás SZJA
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.
Szociális hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Kereset-elszámolási számla

adatok E Ft-ban
Eft
2 397
42
62
573
1 124
657
1 741
122
13 084

Egyéb adók:
Általános forgalmi adó elsz. számla
Iparűzési adó elsz. számla
Vevő előleg

Követelések
Megnevezés
Követelések áruszállításból és szolg.ból

2017.12.31
2016.12.31

12 104 EFt
21 876 EFt

2017.12.31
490

2016.12.31
0
EFt

Egyéb köv. :szolgáltatásra adott előleg

0

1 025

EFt

Egyéb köv. :vevő előleg Áfa

0

17 820

EFt

Egyéb köv. :óvadék fizetés

1 770

0

EFt

Egyéb köv. :adók, illetékek (tao, ekho,illeték)

9 844

3 031

EFt

Eft
170
1 305
188

Egyéb követelések között szolgáltatásra kiadott óvadék (Mobilbox Kft, Telenit Kft), az előző évi
mérleg alapján kivetett Társasági adóelőleg túlfizetése, és az Ekho törvény változásából eredő
túlfizetés szerepel.
Elhatárolásra került
-2017.évet terhelő, de 2018.évben realizálódott költségek (pl:telefon, közüzemi ktg)
-2017.évben befolyt, de 2018.évben teljesített szolgáltatás értéke (pl.reklámhely bérlet)
Bevételek:
BELF. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL
Reklámhely bérbeadás bevétele
Pályabérlés bevétele
Nevelési hj., tagdíj bevételek
Jegybevétel
Sportrendezvény bonyolítása
Önkormányzati szponzorálás
Ösztönzött játékos
TV jogdíj
Vagy.ért.jog hasznosítása
Versenyeredmény
Sportszer, ajándéktárgy értékesítése
Működési ktg.térítés játékosok után
Egyéb bérleti díj bevétele

274 255
8 970
120
8 485
1 981
2 288
42 000
3 825
3 300
78 500
119 000
817
2 862
2 107
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EGYÉB BEVÉTELEK
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Kerekítés, egyéb bevétel
Utánpótlás támogatása
Hiv. sportszervezet deminimis támogatása
Egyéb támogatások, nevelési támogatások,
MLSZ támogatás RUK utánpótlás alközp.
Támogatás /látványcsapatsport
Támogatás /látványcsapatsport /kieg.tám.
Halasztott bevétel feloldása

PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI
Pénzeszköz után kapott kamat
Külf.pénzértékre szóló köt.pü.rend. árf.nyer

149 861
1 630
26
26 000
18 000
30 700
9 200
42 047
12 100
10 158
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Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások:
2017.12.31
Eft
19 892
91 201
2 427
88
0
113 608

2016.12.31
Eft
21 777
74 114
2 422
50
731
99 094

Bérköltség
Személyi jell.egyéb kif.
Bérjárulékok
Személyi jell.ráford.

231 557
6 106
42 779
280 442

171 875
5 743
42 525
220 143

35%
6%
1%
27%

Értékcsökkenési leírás

18 228

16 057

14%

412 278

335 294

Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Eladott áruk besz.értéke
Eladott közv.szolg.
Anyag jell.ráford.

vált.
%
-9%
23%
0%
100%
-100%
15%

Anyagjellegű ráfordítások:
Költség megnevezése
ANYAGKÖLTSÉGEK
Üzemanyag
Áram, energia díja
Gázdíj
Víz, csatorna díja
Szemétszállítás
Gyógyszer, gyógyhatású szerek,kötszerek
Sporteszközök, sportruha
Munkaruha, védőruha, szerszám
Egyéb eszközök
Irodaszer, nyomtatvány
Egyéb anyag

Eft
19 892
1 020
2 483
2 094
945
325
1 470
9 269
7
1 349
98
832

Költség megnevezése
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
Hatósági igazgatási, szolg.díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díj

Eft
2 427
271
1 670
486

8

Költség megnevezése
Eft
IGÉNYBE VETT SZOLG.
91 201
Szállítás költségei
6 253
Bérleti díjak
3 022
Karbantartási költségek
9 611
Hírdetés, reklám költségei
6 943
Oktatás és továbbképzés költségei
1 502
Utazási, szállás és kiküld. költségek
9 521
Telefonköltség, internet előfiz.
1 489
Postaköltség
24
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 3 555
Nevezési,leigazolási,büntetési költs.
24 428
Sportegészségügyi szolgáltatás
2 303
Testedzés, sportszolgáltatás
35
Biztonsági szolg.
11 419
Egyéb szolgáltatás
4 295
Kertészet, pályafenntartás költségei
6 001
Pályázati és közbeszerzési tanácsadás
800
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Személyi jellegű ráfordítások:

Bérköltség
Személyi jell.egyéb kif.
Bérjárulékok

Vezetőség, Központ
46 492
1 500
11 469

Sportolók, edzők
185 065
4 606
31 310

Eft
231 557
6 106
42 779

A Társaságnak 2017.12.31.–én 43 fő alkalmazottja és 8 főt megbízási jogviszonyban
foglalkoztat. Éves átlagos stat.létszám 40 fő.

2017.12.31
2016.12.31

Pénzügyi műveletek eredménye

-187 EFt
-235 EFt

Pénzügyi műveletek ráfordítása: gépkocsi lizing kamatát, árfolyam átértékeléseket tartalmaz.
Pénzügyi műveletek bevétele: banki kamatot, árfolyam átértékeléseket tartalmaz.

Megnevezés

2016.12.31

2017.12.31

Változás

Likviditási mutató I. (%)
0,51
0,31
( Pénzeszközök + Köv. + Rövid lejáratú értékpapírok / Rövid lejár. kötelezettségek )

-0,20

Likviditási mutató (%)

0,50

0,31

-0,19

47,08

34,77

-12,31

Adósságszolgálati mutató (%)
( Mérleg szerinti eredmény + ÉCS. / Hosszú lejáratú köt )*100

17,10

0,00

-17,10

Hitelfedezeti mutató (%)
( Üz.tev.eredmény / köt. )*100

8,61

5,34

-3,27

( Forgóeszközök / Kötelezettségek )

Tőkeellátottsági mutató alakulása (%)
( Saját tőke / ( Befektetett eszközök + Készletek ))*100
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Mutatók %-ban

Megnevezés

2016.12.31

2017.12.31

Index %

Tárgyi eszközök aránya (te/mérl.főössz)*100

53,0

85,9

162,1

Forgóeszközök aránya (fe/mérl.főössz.)*100

20,3

10,6

52,1

Tőkeellátottság (saj.tőke/mérl.főössz.)*100

24,9

29,9

119,7

Likviditás (fe/mérl.főössz.)

0,2

0,1

52,1

Árbevétel arányos jövedelmezőség (eredm/árbev)*100

3,7

1,2

31,4

Eszközarányos jövedelmezőség (eredm/mérl.főössz)*100

3,1

1,4

46,4

Vagyonarányos jövedelmezőség (eredm/saj.tőke)*100

12,4

4,8

38,8

4. ÜZLETVEZETÉS, IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
A vezető tisztségviselő 2017.év során tevékenységéért munkabér jellegű díjazásban részesült. Sem
étkezési jegyet sem pedig üzemanyag költségtérítést nem vett igénybe.
Dragóner Attila 2017.04.01.-tól 2022.03.31.-ig.
Szűcs Mihály Pál 2016.05.01.-tól 2017.03.31.-ig.
Az év végén a vezető tisztségviselő nem tartozott a társaságnak.
A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
-Keller József felügyelőbizottság elnöke (2017.09.12.-2021.09.11.)
-Kátai Tamás felügyelőbizottsági tag (2013.09.10.-2016.09.10, 2016.09.11.-2021.09.11)
-Fekete Tivadar felügyelőbizottsági tag (2017.09.12.-2021.09.11.)
-Krokavecz István felügyelőbizottság elnöke (2013.09.10.-2016.09.10, 2016.09.11.-2017.09.11)
-Varga Szimeon felügyelőbizottsági tag (2013.09.10.-2016.09.10, 2016.09.11.-2017.09.11)

5. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
A Társaság nem végez környezetszennyezéssel kapcsolatos tevékenységet, környezetvédelmi károk és
kötelezettségek a jövőben nem várhatóak.
A cég vagyona jelzáloggal nem terhelt.
A Társaságnak folyamatban lévő perről nincs tudomása.
A Társaságnál átfogó adóhatósági vizsgálat nem történt az üzleti évben.
Társaságunk folyamatosan szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.
Társasági adóalapot módosító tételek:
-értékcsökkenés
- kamat
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adatok E Ft-ban

6.
2017.12.31
2016.12.31

Saját tőke

Saját tőke

2017.01.01
EFt

Jegyzett tőke
- Visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke összesen

Növekedés
EFt

67 210 EFt
63 991 EFt
Csökkenés
EFt

3 000

2017.12.31
EFt
3 000
0
0
0

60 991

60 991
0
0
3 219

3 219
63 991

3 219

vállalkozás vezetője
sk.

11

0

67 210

JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Soroksár Sport Club Kft. Felügyelő Bizottság soros üléséről Budapesten,
2018. február 05.-én 16:00 órakor, 1239. Bp. Haraszti út 26.sz. alatt.
Jelen vannak:
Keller József
Kátai Tamás
Fekete Tivadar
Dragóner Attila
Kovács Mihály
Keller József FEB elnök, köszönti a megjelenteket, továbbá javasolja a mai ülés napirendjéül
az alábbiakat:
1.
2.
3.
4.
5.

FEB elnök köszöntője
Jegyzőkönyvvezető megválasztása
Napirendi pontok elfogadása
SSC Kft. 2017. évi Beszámolójának elfogadása
Egyéb

Keller József jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Mihályt javasolja.
1/2018. (02.05.) sz. Határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú szavazással Kovács
jegyzőkönyvvezetőnek.

Mihályt

elfogadták

Keller József szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.
2/2018. (02.05.) sz. Határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendet egyhangú szavazással elfogadták.
Keller József felkéri Dragóner Attilát, hogy ismertesse a SSC Kft. 2017.évi tevékenységét,
eredményeit.
3/2018. (02.05.) sz. Határozat:
A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a 2017.évi beszámolót 3.219 eft nyereséggel
elfogadja. Az nyereséget teljes összegben eredménytartalékba helyezik.
FEB elnök jelzi, hogy beadta lemondását az Önkormányzat aljegyzőjének, melynek
intézése folyamatban van.
FEB elnök megköszöni a jelenlétet és bezárja az ülést.
Keller József sk
Kátai Tamás sk
Fekete Tivadar sk Dragóner Attila sk
Kovács Mihály sk

Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft
1126 Budapest Dolgos u. 2. 6/A
Tel/ Fa x: (36 -1-) 226–0514 (36 -1-) 228–0190
office@eurocontroll.hu, www.eurocontroll.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A TÁRSASÁG TULAJDONOSAI RÉSZÉRE

Vélemény

Elvégeztük a SOROKSÁR SPORT CLUB Kft. (1239 Budapest, Haraszti út 26. Cjksz: 01-09-698061) („a
Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a
2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 225.079
E Ft, az adózott eredmény 3.219 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtotuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:


Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtunk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.



Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.



Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.



Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét
illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. február 05.

Gack Zoltán
A.D. EURO-CONTROLL KFT
1126 Budapest Dolgos u. 2. 6/A
Nyilvántartásba-vételi szám: 001312

Gack Zoltán
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004846

