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r. Ár-r,q.LÁxos FEJEZET
1.1. A társaság bemutatása
A cég neve:
Székhelye :
Az alapítás időpontja:
Működési forma:
A társaság telephelyei:
Beszámoló formája:

Stadion Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 1/A,

2006.év; átalakulás éve: 2009. év
Korlátolt felelősségű társaság

vé gelszámol ást 7ezár ő b eszámoló
2016. december 31.Vé gelszámolás zár ő időpontj a :

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve
KMrV Önkormányzata

Tulajdoni hányad oÁ

Sport és Rendezvényszervező Kft. ,,f.a,
KARC Atlétika és Rögby Club
Törzstőke nagysága 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

5I%
31%
I2%

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:
Tevékenység megnevezése: sportléte.sítményeket működtető nonprofit társaság. A többségi tulajdonos

Kecskemót Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1312016. (II.18.) határozatábat a

közhasznú tevékenység végzésének támogatására kötött Közhasznúsági Megállapodást 20'l6, március

3 1 -i hatállyal megszüntette.
A Társaság tagat 2016, augusztus 16-án'7|20I6.(VIILl6.) Taggyúlési Határozatban egyhangúan

e|határozta a Stadion Nonprofit Kft. jogutód nélkül történő megszüntetését végelszámolás Útján. A
végelszámolás kezdő időpontjaként a Taggyűlés 2016, szeptember 1, napját jelölte meg.

2016.szeptember 1, és 20l6, december 31-e közötti időszakban a Kft. tevékenységét nem folytatta. A
végelszámoló a végelszámolás zárő időpontjaként 2016,december 31-ét jelölte meg,

1.4. A vállalkozás képviseletére jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett végelszámolÓ;
Név: S. Juhász Attila
Lakcím: 6000 Kecskemét, Nomád u. 28,

1.5. A kapcsolt vállalkozások bemutatása
A Társaságnak nincs leányvállalata, közös vezetésű, társult, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozása. A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése, mely a Gazdaságí
társaságokról szóló törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyást biztosítana.

1.6. Konszolidációval kapcsolatos információk
A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csopot1, mely a

Társaságot konszolidációba bevonrrá.

1.7. Altalános számviteli információk a vál|alkozásről

1.7.L A számviteli politika fő vonásai, jellemzői
A választott könyvvezetés formája: kettős körrlvvitel,
Aziz7eti év időszaka: 2016, szeptember l .- 2016. december 3l .

A mérlegkészítés időpond a:2017.január 10.

Beszámoló formáia: közbenső beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimrrtatást tekintve a Társaság az ,,,\" változatot alkalmazza.
A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt,

A könywiteli szolgáltatások körébe tartoző feladatokat Eiler Elvira egyéni vállalkozó látja el,

Nyilvános adatai a következők:
, regisztrációs száma:1 18946
, igazolvány száma, kiadásának időpontj a : 0 00440 0, 20 12,év
, címe: 6000 Kecskemét, Bakócz T. u. 50/B,



1.7,2. A vállalkozás könywizsgálatának bemutatdsa
A Társaság által megbízott könywizsgáló cég n€veo címe, regisztrációs száma:
KaIánTerézia 6000 Kecskemét, Yágő utca2-4.

1.7.3. Az éves beszdmoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások
A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a

törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rőgzitett, továbbá

társaságrrnk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegéve1, Ertékvesztés

elszámolását, illetve annak visszaírásáí a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték,

illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzltk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések

értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt.

A társaságnak készletei nincsenek.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alaplán, a várható használati időnek
megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg

éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerezést árát a

hasznáIatba vételkor egy összegben számoljuk el érlékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kenilhet sor,

1.7.4. Nyilatkozat gz adatok összehasonlíthatósúgdról
A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő
üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az

eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a

mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságávaI, az adatokat alátámasztő könywezetés
állandóságával ke1l biztosítani,

A Társaság beszámolójában az előző éví és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók.
, Az üzletj év fordulónapja, a mér)egkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez
viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát,

A társaság szánrviteli nyilvántartásában meglelcnnek a 2016. január 1-jón hatályba lépő Számviteli
törvény változásai. Mérleg és erednrénykimutatás formájának váItozása, A Társaságra nézve legfőbb
változások a következők: Az eredménykimutatás legfontosabb változása, hogy megszűnik a mérleg
szerinti eredmény, az adőzott eredmény kategóriánál véget ér a kimutatás, Ebből következik, hogy a

nyereségfelosztás rendszere is megváltozik, és az adőzott eredmény kerül a saját tőkébe,
Az eredménykimutatás fontos változása, hogy megszűnnek a rendkívüli bevételek és ráfordítások
20l6 évtől. Eddigi rendkívüli bevételek egyéb bevételek közé kerülnek,

z. nnszrF.TEZő FEJEZET

2.1. Immateriális j avak



lmmateriális javak nincsenek a vállalkozásban.

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepe7 a váIlalkozás immateriális
javai között.

2.2. Tárgyi eszközök

A Társaság összes tárgyi eszköze értékesítésre került 2016, március 3l-vel, ezért a fordulónapon a

vállalkozásnak nincs tár gy i eszköze.

Környezetvéde lemme l kap c s o lato s tár gy i eszköze ninc s a vállalkozás nak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás,

Társaság az immateríális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt,

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénziigyi eszköz nem szerepel avál\alkozás könyveiben.

2.4. Készletek

Készlete nincs a vállalkozásnak.
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.5. Követelések

Vevő követelés: 0 Ft
Áfa követelés: 556 e Ft
Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

2,6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet
bemutatása a külföldi pénzértékre szóló eszközök esetében

A váll:alkozás ügyleteit alakrrlása őta kizárőIag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben
sem külfoldi pénzértékse szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve
hitelviszorryt megtestesítő értékpapír, ante7y az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt
kötelezettségnek minősül, és amely fe|ett az adós, illetve az értékpapir kibocsátó felszárnolása, csődje
esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt
eszközze7 nem rendelkezik a Társaság,

2.8. Ertékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem

szerepelt ilyen tétel a mérlegében,

2.9. Aktív időbeli elhatárolások



Aktív időbeli elhatárolása nincs a vállalkozásnak,

2.10. Saját tőke

Jegyzett tőke: 3 000 eFt
Eredménytartalék: - 2267 eFt

- ebből adőzott eredmény: - 81'7 eFt

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és az adőzott eredmény változott, Az
eredménytartalékba került az előző év adőzott ereclménye, mig az adőzotí eredmény soron a tárgy
évben képződött eredmény találhatő.

2.lL. A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása

Lekötött tartalék nincs,

2.12. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan
körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb
kötelezettségek miatt, kömyezetvédelmt kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, illetve egyéb
jogcímen a céltartalék képzését.

2.13. Kötelezettségek

2.13.1. A zálogioggal, garanciával biztosított kötelezettségek tremutatása

Nincs a Kft -nek záIo 91 oggal, garanciával biztosított kötelezettsé ge.

Z.13.Z. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet
bemutatása a kü|fiildi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében

Külfoldi pénzértékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.13.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések
bemutatása

Ninc s ho s szú lej áratu kötelez etts é g e a v ál7a7ko zás nak,

2.13.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratrl kötelezettsége nincs a Társaságnak.

2,13.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott
összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett
összegnél,

2.13.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása
A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, nrely miatt valószínűsíthető 1enne

kötelezettség.



2.I3.7. Tárgyévben tezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött aváI7alkozás tárgyévben.

2.14. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolás nincs.

2.15. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

AváIlalkozás mérlegtételei között nem szerepel olyan tétel, mely kapcsolt vállalkozással fugg össze.

2.16. Bevételek

A Társaságnak csak belfoldi értékesítésbő1 származott nettó árbevétele,

Tárgyi dő szaki Önkornrány zati támo gatás ö s s ze ge : 0 Ft,

2.17. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Nem volt a Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni bevétele, Nem volt olyan

iigylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

2.18. Költségek

2016,09,01. -2016.12.31, időszakban felmerült költségek, bérköltség és annak közterhei, anyag
jellegú költségek és egyéb szolgáltatások,
Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

2.19. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A kft nem é1 a valós értéken történő értékeléssel,

3.1. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre
gyakorolt hatása

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, örrellenőrzés során í'eltártjelentős összegű hiba.

3.2. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Végelszámoló megbízási jogviszonybanlátja el feladatait, A vállalkozás jogásza heti 1 órában látta e|

a végelszámolással kapcsolatos teendőket.


