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l. Általános információk a beszámolóhoz
1.1.

A gazdálkodó bemutatása

A VÁRDA

Labdarú gó Szolgáltató Kft.2013, é vben alaku|t. I,é trehozásának
cé lja, hogy az erőforrások
fejleszté sé vel, bőví té sé vel,a működé s optimalizálásával
pi".i ré szesedé s nov"kőd;.n, a jövedelrnezósé g
megfelelő szintű legyen, a vagyon gyarapodjon
"

A Kft, 2013.06.zl-é rr kezdte meg

rnűkÖdé sé t. Alapí tója:

VÁRoa

Sporl Egyesület Kisvárda.
Alakulásának cé lja: a "Kisvárda MASTER GOOD" NB I.ferfi
labdarú rgó csapat működteté se.

A beszámolási idószakban

olYan jelentős szervezeti változás nem ment vé gbe, amely
kihatással lett volna a
straté giára vagY a számviteli politikára, illetőleg a valós
é s megbí zható összké p szempontjából lé nyeges.

Y1RPA Labdarú gó Szolgáltató Kft. tevé kenysé gi köre az alábbi:
1 {T .fő tevé kenYsé gi kÖre: egyé b sporttevé kú vú g.A kft, keretein belül
fé rfi
+

labdarú gó csapat működteté se folyik.

Az egyszemé lyi tulajdonos

a ,,Kisvárda Master Good,, NB

I.

adatai:

VÁRDA

Sport Egyestilet Kisvára
HU-4600 Kisvárda, Flórián té r 6.
Nyilvántartási szám: Pk.60078/2003

Labdarú gó Kft.
*.YÁ.R"A
fióktelePen

a beszámolási időszakban szé khelyé nkí vtilmás magyarországitelephelyen,
is vé gzett rendszeres gazdaságitevé kenysé get. A tólephelyek,

az alábbiak
1,4600 Kisvárda, Várkerti Sportpálya 96313,955,
958/1 hrsz.
2.4600 Kisvárda, Bessenyei Girnnáziurn Sportpálya 2683
hrsz.
1.2.

fióktelepek főbb adatai

é s jel

lemzői

Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A VÁRDA Labdarú gó Kft,
számvitel i

a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sern
bí rt döntő befo|yással, amely a
őí rások szerint leányv állalatának m inős ü l.

el

A gazdálkodó
szerint közös

A VÁRDA

a fordulónaPon egYetlen olyan vállalkozásbal]
sem bí rt befolyással, amely a számviteli előí rások
vezeté sí i vállalkozásrrak minősül.

Labdarú gó

u fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem
bí rt mé rté kadóbefolyással,

Í ft..
amely a számviteli előí rások
szerint társult válü|kozásnak minősi.il.

A

gazdálkodó a fordulórraPon más, egyé b ré szesedé si
viszonyban álló vállalko zásbannem bí rt befolyással.

A gazdálkodó

a fordulórlaPon egyetlen ellenőrzött társaságban
sem rerrdelkezett többsé gi befolyással,

1,YIRD+. Lab.dalÚg:,K.ft

többsé get biaosí tó befolyássa|.l
1.3. Ellenő

fordulónapon egyetlen e|lenőrzött társaságban sem
rendelkezett minősí tett

rzőtt társaság irányí tói

Ellenőrzé s az ir ány í tásb an

A fordulónapon minősí tett többsé get biaosí tó (7SoÁ-otmeghaladó)
befolyással rendelkező tag főbb adatai:
Várda Sportegyesület
VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tő mellé klet
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HU-4600 Kisvárda, Flórián té r 6.
Nyilvántartási szám: Pk,60078/2003
Szav azati ar árry a: 1 00Yo

Az üzleti é vi gazdá|kodás körülmé nyei

1.4.

Jelen beszárnoló a 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mé rleg fordulónapja 2020,
december 31.

A tárgyé vi gazdálkodás

extré m körülrné nyek között zajlott. Az általános üzleti környezet - különösen a
globális pé nzügyi- é s gazdasági válság é s annak hatásai - a tárgyé vben nem volt kedvező, ezen felül a
gazdálkodásra az alábbi körülmé nyek is jelentős hatást gyakoroltak:

A koronaví rus járvány miatt 2020.03.hótó| é v vé gé igvagy elmaradtak a mé rkőzé sek, y&Ey zárkapus, né ző
né lküli mé rközé sek voltak. Ez rragyon kedvezőtlenül hatott a jegy- é s bé rlet bevé telünkre.
A költsé geirrket pedig nagy mé rté kben növelte, hogy folyamatosan pcr tesztet kellett ké szí tenürrk.
A .mé rlegké szí té snapjáig a vállalkozás folytatásárrak ellentmorrdó té nyező, körülmé ny nem állt fenn, a
VARDA Labdarú gó Kft, a belátlrató jövőben is fenn tudja tartani működé sé t, folytatni tudja tevé kenysé gé t,
nenr várlrató a működé s beszünteté se vagyjelentós csökkené se.

1.5.

A beszámoló közreműködői

A beszámoló elké szí té sé vel,a számviteli feladatok irányí tásával rnegbí zott szerné ly mé rlegké pes könyvelői
ké pesí té sselbí r, a nyilvántartásba vé telt vé gző szervezet által vezetelt könyvviteli szolgáltatást vé gzők
nyilvárrtartásában szerepel, a tevé kenysé g ellátására jogosí tó engedé llyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A
beszámo ó elké szí té sé é r1
felelő s szemé ly neve, cí tne, re gisztrálás i száma:
l

Majorné Horváth Ildikó
4600 Kisvárda, Toldi Miklós utca 19.

Regisztrációs szám: 198872

A VÁRDA Labdarú gó Kft. számviteli

beszámolóját (a mé rleget, az eredmé nykirnutatást é s a kiegé szí tó
mellé kletet) a hely é s a kelet feltünteté sé vel a VÁRDA Labdarú gó Kft. ké pviseleté re jogosult alábbi szerné ly
köteles aláí rni (rré v, lakcí rn):

Major Attila
4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca

9.

A

tárgyé vi beszárnoló szabályszerűsé gé t, megbí zhatóságát é s valódiságát könyvvizsgáló
beszámolót hitelesí tó könyvvizsgáló rnegbí zásának j ellemzői

ellenőrizte.

A

:

Né v:

Andrejcsik Józsefiré

Cí m:

4600 Kisvárda, Kölcsey ú t 4.

Regisztrációs szám:

001922

1.6.

Beszámoló nyilváno§§ága

A számviteli beszámoló

é s az ahhozkapcsolódó kiegé szí tőinformációk, jelenté sek a jogszabályok által előí rt

nyilvánosságon tú l a szé khelyen é s az interneten is megtekinthetők.
Flórián té r 6. A beszámolót tarta|maző honlap: www.kisvardafc.hu

2.

A szé khely pontos cí me: 4600 Kisvárda,

A számviteli politika alkalmazása

VÁRDA Labdarú gó Ktt.

Kiegé szí tő mellé klet
Ii.i]l||(,,.illll

li.,li]

2.I.

könywezeté s é s a beszámoló pé nzneme
^
A könyvek vezeté se magyar forintban törté nik, a beszámolóban az
adatok elté rő jelölé s hiányában ezer
forintban kerülnek feltünteté sre,
2.2.

Alkalm azott számviteli szabáIyok

Jelen beszámoló a hatályos magyar szárnviteli előí rások é s
a VÁRDA Labclarú rgó Kft. kialakí tott szárnviteli
Politikája szerint kerti|t összeállí tásra, a törvé ny előí rásaitól való elté ré sreokot aáó kc;riilrné ny

nem merLilt fel.

2.3.

^

számviteli politika tárgyé vi váItozása

A tárgYé vben a VÁRoA Labdarú gó Kft. száInviteli politikájában
olyan változásnem törté nt, arnely a valós
megbí zható ké p megí té lé sé t
é rdemben befolyásolta volna.

és

2.4,Beszámoló választott formája é s tí pusa
A VÁRDA Labdarú gó kft,

a tárgyidőszakra

az előző tizleti é vhezlrasonlóan é ves beszátnolót ké szí t.

Az eredmé nY rnegállaPÍ tásának választott módja az előző ú zleti é vhezhasonlóan:
összköltsé g eljárás.
A VÁRDA Labdarú rgó Kft. az előző üzletié vlrez lrasonlóan

össze.

a beszámolóban

a mé rleget A változatban állí totta

2.5. Üzletijelenté s

A VÁRDA Labdarú rgó Kft. a szárnviteli beszámolóval összlrangb an a haí ályos
előí rásoknak megfele1ő
tartalommal Üzleti jelerrté st is ké szí t,melynek nyilvárrossá gát
rr.előí rásoknak megfelelően
biaosí tja.

2.6. Mé rlegké szí té választott
s
időpontja

A

mé rlegké szí té sidóPondáig ismertté vált, a tárgyé vet vagy
az elóző é veket é rintő gazdasági esemé nyek,
A mé rlegkeűtos választott időpontja: 2011.04,10,

kÖrÜlrné nYek hatásait a beszáInoló tartaltnazza,

2.7. Je|entős összegű hibák é rtelmezé se
Jelentős Összegtinek minősiil azüzleti é vben feltárt, egy
űzleti é vre vonatkozó lribák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolú t
együttes
a
vizsgált
üzleti é vre ké szí tettbeszárnoló eredeti
.é
rté
ké
nek
mé rlegfőÖsszegé rrek 2%o-át, ae tegaiáub az l 9ry"g"
MFt,"v.agy .rn.fii"gfelelő a""á,irrrö meghaladja.
Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása atárgyé vi beszárnolóbáll
nem a tirgyé vi adatok koz§tt, hanem elktilörrí tetterr,
előző é vek módosí tásaké nt kerül bűutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek

é rtelmezé se

ArnennYiben a számviteli Politika más ré sze elté rően nem
rendelk ezik, ú gy az egyes té telek eseté ben jelentős
Összegrrek a 100 EFt-ot, vagY errnek megfelelő
devizaosszeget meghaladó összeg

alkalrnazása az előző üzleti é iiezké pestnem változott.

minősül.

A

fogalorn

2.9. Jelentős összhatás é rtelmezé se
AmenrrYiben a számviteli Politika más ré sze elté rőerr
nem rendelkezik, ú gy a té telenké nt nem jelentős
kiilÖnbÖzeteket is figYelembe kell venni, lra a különbözetek
összhatása-által valamely mé rleg_ vagy
eredrné nYkimutatás sor é l:k:
vagy ennek megfelelő devizaösszeget rneghaladó
é rté kben változik. A
YF1-9',
"változottt.
fogalom alkalmazása az előző 1rzleti
é vie]É é pestnem

VÁRDA Labdarú gó Kft.
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2.10. Devizás té telek é rté kelé se

A beszámoló devizanemé től elté rő pé nzé rté l<reszóló, vagy idegen devizaalapú eszközök é s kötelezettsé gek, _
kivé ve a beszámoló devizanemé é rtvásárolt valutát, devizát - valamint bevé telek é s ráfordí tások é rté ké nek
meghatározása egysé gesen - a jogszabály által megengedett kivé telekkel a számviteli politikában rögzí tett
módon való elté ré ssel - a Maryar Nemzeti Bank által közzé tett, hivatalos devizaárfolyamon törté nik.

A devizás té telek é rté kelé seaz előző izleti

é vbez ké pest nem változott.

2.11. Erté kcsökkené si leí rás elszámolása

Úrtókcsökkené si leí rás módja
Az é venké ntelszámolandó é rté kcsökkené s megtervezé se - az egyedi eszköz várható |tasználata, ebből adódó
é lettartama, fizikai é s erkölcsi avulása, az egyé b körülmé nyek é s a tervezett maradványé rté k
figyelembevé telé vel - általában az eszköz bekerülé si (bruttó) é rté ké nekarányában törté nik, Az
é rté kcsökkené sileí rás elszámolása időarányosan (lineáris leí rási módszerrel) törté nik.

É rté kcsökkené s elszámolásának gyakorisága

Az

é rté kcsökkené si leí rás elszámolására - mind a fökönyvben,

mind a kapcsolódó analitikákban _ üzleti
terv szerinti törté vi é rté kcsökkené sé t,mely a
kivezeté skor elszámolásra keriil. Terven felüli é rté kcsökkené si leí rás elszámolás az azt megalapozó
esemé nnyel egyidej űleg v aw a fordu lónapi é rté kelé skereté ben törté nik.
é venké ntegy alkalommal kerül sor, kivé ve a kivezetett eszközök

kisé rté kűeszközök

é rté kcsökkené si leí rása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülé si é rté kkelbí ró vagyoni é rté kűjogok,
szellemi termé kek, tárgyi eszközök bekerülé si é rté kea használatbavé telkor é rté kcsökkené si leí ráské nt egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az é rté kcsökkené si leí rást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványé rté k
A maradványé rté k nulla összeggel vehetö figyelembe az é rté kcsökkené si leí rás tervezé se során, ha az eszköz
hasznos é lettartama vé gé nvárhatóan realrizálhatő é rté kevalószí nűsí thetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
yaw az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli é rté kcsökkené selszámolása
Terven felüli é rté kcsökkené si leí rás elszámolása szempondából a könyv szerinti é rté kakkor haladja meg
jelentösen a piaci é rté ket,ha az egyes té telek eseté ben a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, yagy az ennek
megfelelő devizaösszeget.

Erté kcsökkené si leí rás elszámolásának változása

Az é rté kcsökkené si leí rás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi
változásokon tú l, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai dönté sek miatt további változások az előző
.

üzleti é vhez ké pest nem törté ntek.
2.12. Í lrté kveszté sekelszámolás a
É rté kveszté selszámolásáta- azelőző üzleti é vhezhasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti é rté l<hez
ké pest az egyes té telek eseté ben a vesztesé g-jellegű különbözet tartós é sjelentös. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelö devizaösszeget meghaladó különbözet.
2.13.

Visszaí rások alkalmazása

A terven felüli é rté kcsökkené si leí rás é s azelszőmolt é rté kvesáé sekvisszaí rásaaz általános szabályok szerint

VÁRDA Labdarú gó Kft.

í (iegé szí tőmellé klet
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2.14. É |,rté khelyesbí té sekalkalmazása

A VÁRDA Labdarú gó Kft. az é rté khe.lye.sbí té slehetősé gé vel nem
é rté khelyesbí té s,sem é rté khelyesbí té sé rté kelé sitartalé ka
neil szerepel.

kí ván é lni, í gy a mé rlegben

sem

2.15. Valós é rté kentörté nő é rté kelé s

A VÁRDA Labdarú gó Kft.

valós é rté kentörté nő é rté kelé slehetósé gé vel nem kí ván é lni, í gy
a mé r|egben
ehlrez kaPcsolódóan sern é rté kelé sikülönbözet, sem valós
é rté kelé sé rté kelé sitartalé ka nem szerepel, az
eredmé nYkimutatás ehhez kapcso|ódóan é rlé kelé sikülönbözetet
nem taftalmaz.
a

2.16. Alapí tás-átszervezé s költsé gei
Azalapí tás-átszervezé s költsé geinem kerülnek aktiválásra az immateriális javak
közöft,
é vhez liasonlóan - a tárgyidőszakban költsé gké nt számolandók
el.
2.17 .

azok- azelőző üzleti

Kisé rleti fejleszté s aktiválása

A V4}DA LabdarugÓ.Kft.

a,

kí sé rleti fejleszté s költsé gei aktiválásának lehetősé gé vel nem
kí ván é lni, azokat
számolja el.

- az előző Üzleti é vhez hasonlóan - minden esetben
a táigyidőszak költsé gei között

2.18.

Vásárolt ké szletek é rté kelé se

A vásárolt ké szletek a rné rlegbert - azelőző üzleti é vlrez hasonlóan - a FIFo
módszerrel megállapí tott áron
jelennek meg, Azé rté kelé ssorán Úgy kell eljárni,
hogy a t"ttaruun szerep|ő ké szleteket a legutóbbi beszerzé sek
egYsé gárain kell számba venni, felté telezve, hogy minaig a
legkorábban
beszerzett ké szletek kerültek elsőké nt

feIlrasználásra.

2.19. Saját termelé sű ké szletek é rté kelé se

A

saját termelé sű ké szletek a rné rlegben - az előző í izleti é vhez
hasonlóan é rté ken(közvetlen önköltsé gen) jeleirnek meg.

az

egyedité nyleges előállí tási

2.20. C é Itartalé k-ké pzé sszab ályai

A VÁRDA

LabdarÚrgó Kft. garanciális é s egyé b kötelezettsé gek fedezeté re,
valarlint a várhatő,jelentős,
időszakonké nt ismé tlŐdő jövőbeni költsé gekre Óé ltu,tuleko
t az áltaÁnos szabályok szerint ké pez,

2.21.Ki nem emelt té telek é rté kelé sé nekváItozása
Az elŐzőekben ki nem emelt rné rlegté telek az általános szabályok
szerint kerü|tek é rté kelé sre,az é rté kelé sben
a jogszabálYi változásokon tú tl,
hutárkcirUen meghozoÍ -számvitelpolitikai dönté sek
miatt módosí tás
'i;át
nem törté nt.
2.22. L eltár ozási szabáIyok

Az

eszkÖzÖk é s források leltározás a az eszközök é s
források leltárké s zí té siszabályzataszerint, az általános
szabálYoknak megfelelően törté nik, aleltározásszabályai
ur"tároüzleti

é vliez

ké É ;".,változtak.

2.23, P é nzkezelé si szabályok

A

Pé nzkezelé s a szárnviteli Politika ré szeké ntkialakí tott pé nzkezelé s
szabályzatban elóí r1 szabályok szerint

VÁRDA Labdarú gó Kft.

i

Kiegé szí tő rnellé klel
ii
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LJl,],Il.

törté nik, a pé nzkezelé sszabályai az előző ú zleti é vhez ké pest nem váltoáak,

2.24. Önkőltsé gszámí tás szabályai
Nagyságrendi mentesí té salapján a VÁROa Labclarú gó Kft. azönköltsé gszámí tás rendjé t nem szabály ozta.
önköltsé g meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval torté nik,

Az

2.25, Sajátos tevé kenysé ggel kapcs o latos további információk

A VÁRDA Labdarugó Kft.

tevé kenysé gealapján más jogszabőly áltat további, a sajátos tevé kenysé ggel
kapcsolatos információk közlé sé re nem kötelezett.

3. Elemzé sek
3.1.

Adatokváltozása
1000HUF

Előző
:

ESZKÖZÖK

:

(alrtí vál<)

!!

32 5l2

i

-l0 237

360 289

'

16

ló9 874
-l9 265

42 741

6 281

_36 460

0

0

0

sss ssz
1l 881

225 599

35 786
268 950

404 682

135 732

39l

204 783

5 100

5 100

0

0

0

0

Befektetett eszközök

42 149

A.I.

Immateriális javak

20

A.II.

Tárgyi eszközök

22 570

A,I!l:

Befektetett pé nzü gyi eszközök

B.

Forgóeszközök

90

P:-L:-

19 281

B.II.

ké szletek
követelé sek

B.III.

Erté kpapí rok

B.Iv.

pé nzeszközök

c.

Aktí v időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTl VÁK) öSSZESEN
FORRÁSOK (passzí vák)

Tőketartalé k

D.Iv.
D.v.
D.vI.

Eredmé nytartalé k
Lekötött tartalé k
É rté kelé sitartalé k

D.VII.

Adózott eredmé ny

E,

öJrl".i"'ier."x-

F.

Kötelezettsé gek

F:I:

F.II:

,Hátra9orolt köte|ezettsé gek
Ho,91zú tej ála!ú köte|ezetfsé gek

F.III.

Rövid

ó.
i

::
1

1

267

62 608

Jegyzett, de mé g be nem fizetett tőke (-)

P:_III.

4l5

l28 393

Jegyzett tőke

D.II.

l79
0

Saját tőke

P:_I:,,

_

173 800

173 800

0

- l33 292

35 159

17 000

17 000

0

0

0

í 5-i5ö'

,783

0

169 624

0'
96 093
0i

76 887

-ö

0
19 20ó

:

0i
96 093
i
-

0

lej á ratú kötelezettsé g_ek
passzí v időbeli elhatá rolásolt

129 455

,

nonnÁsoK (PASSZlvÁr;

zos sso

i

VÁRDA Labdarú gó Kft.

_23 905

168 451

0

ÖssznsnN i

Abszolú t

.

változás

A.

D.

Tárgyidőszak

időszak

76 887

------

--i------

0

19206

198
404 682;
41

0

-

-88 257

l35 732

Kiegé szí tő mellé klet
Il

:.ll.ill

1lr

L,:,l

llitl

I

Oldal:

375 000
350 000
325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000
150 000

Előzó idószak

i

'],

Tárgyidószak

125 000
100 000

75 000
50 000
25 000
0

Bef€
ktetett

eszkö...

Forgóeszközök

Aktí vi<lőbeliclh...

275 000
250 000
225 000
200 000

l75 000
l50 000

Elóző időszak

l25 000

i

l00 000

l

argyldoszak

75 000
50 000
25 000
0

Cé ltartalé kok Kötelezettsé g... Passzí vitlőbeli

Saját tőke

e...

l

000HUF

Előzö

Tárgyidőszak

időszak
I-:,

Erté kesí té snettó árbevé tele

II.

A_klivált

III.
.I-V_:

v.

:lj

át

_teljelí !gé nyek é rté ke

Egyé b bevé telek

3ry3_q_*9_,q_}_ráfordí tiisok

Szemé Iyi j ellegű

il'i;;ŰÜso'i

VI.

YIl:
A.
VIII.

í i. -

yLr,IY,:l \uI2Ll, l l) l EVL,KENYSEG EREDMENYE
renzugyl müveletek bevé telei

C.

x:

Aootlzetesl kötetezettsé g

D.

Ahnz^TT
nnn^--*_,_,
liLr\)IJ\)
l I l'Krrljvl
llN Y

VÁRDA Labctarú gó Kft.

l l40

0

k

9lo-ban

674

3!:37

0

0.00

1l9 216

97 404

161 468

l75 l54

750 757

809 619

7.84

4 622

5 668

22.63

l29

32 903

304.76

369lt

2l4 734

481 /o

12

0

100.00

8

renzugyl mú veletek ráfordí tásai

rrrl\ZUGY l M UVELETEK EREDMnNyn
;;K; i;-;rrL(,Á*;;-:,;*,_
--;_ ]],:,
l ll L,KrrDIvlENY

B.

842 61t

Változás

)

l0
36 92t

:l8:34
8.48

30l

14 950:00

-

30l

_3 l l0.00

2l4

433

480.79

762

9 650

447.67

35 l59

204 783

482.45

l

l(iegé szí tő rnellé klet
ri,

8

Oldal: 9
3.2. Mé rlegté telek mego§zlása
Eszközök

(adatok %-ban)

Előző időszak i Tárgyidószak

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Alit í v időbeli cttrataroiasott

;.
ESZKOZOK
..

OSSZESEN

Előző időszak

3.3.

l3.3l

Tárgyidőszak

f,Befektetett eszkö.,.

]Befektetett eszkö...

jForgóeszközök

|

f,extiv

}nxtiv

időbelielh.,,

|

|-orgoeszKozoK

idóbetielh,.,

Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök

zárő ál|ományát a saját tőke az előző é vben 146,5 oÁ-ban, a tárgyé vben 822.4 oÁ-ban

fedezte.

A ké szletek flnanszí rozására az előzó

é vben 324.1 oÁ-ban, a tárgyé vben 1,671,193.8 Yo-ban a saját tőke

nyú jtott fedezetet,

A ké szletek forgási sebessé ge (azegy rraptári naprajutó árbevé telhez viszorryí tva) azelőző é vberr 8.4 nap volt.
A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevé telhez viszonyí tva) az előző é vben 17 ,7
nap, a tárgyé vben l,7 nap volt.
saját tőke az előző é vhez ké pest 204,783 EFt é rté kkel,327.I oÁ-kal növekedett.
jegyzetttőke az előző é vhez ké pest nem változott.

A

A

saját tőké n belül a

A VÁRDA Labdarú gó Kft, saját tőke aránya az összes forráson belül az előző é vben 23,3
66.1%. A gazdálkodó tőkeerőssé ge nőtt.

Yo, a tárgyé vben

A kötelezettsé gek az előző é vberr a saját tőke 122,8 Yo-át, atárgyé vben 35.9 %-át tetté k ki. A tőkeszerkezet az
előző é vhez ké pest j avult.
A VÁRDA Labdarú gó Kft. köte|ezettsé gei azelőző é vhezké pest19,206 EFt é rté kkel,25.0oÁ-kalnövekedtek.
Ezen belü1 a rövid lejáratú kötelezettsé gek aránya nem változott.

VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tő mellé klet
|

| ,il ]i, |,]t,,],lrrl

l

3.4.

Likviditás

é s fizetőké pessé g

A pé nzeszközök állománya 225,599 EFt

é rté kkel,

17 5.'7

%-kal növekedett.

A rÖvid távú likviditást jellemző likviditáSi gyorsráta (a követelé sek,.az
é rté kpapí rok,a pé nzeszközök egyiittes
é fté ké neka rÖvid lejáratú kötelezettsé g.kl+ viszon}í tott
araiyal é rté keui
óvben 2,23, atárgyé vben
3.75 volt. A gazdálkodás rövid távú fiűnsz í rozásabiztosí tott.
"iora

A rövid távú likviditást befolyásoló
tárgyé vben 89,0 % volt.

eszközök

aránya az összes eszközön

belül az előző é vben 63.6 yo, a

A

hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettsé gekhez
viszonyí tott aránya)
2.48, a tárgyé vben 3.75 volt. A hossiú távú likviditás javult.

A

ki nn levős é g r ealizálásáv al a kötelezettsé gek
6. 5 %-a telj es í thető.

A

fordr"rlónaPon

a Iikvid eszközök

kötelezettsé geket.

(követelé sek, é rté kpapí rok,pé nzeszközök)

Arnennyiben az Összes kötelezettsé gkizárőlagárbevé telből
nyú jtana fedezetet.

az előző

é vben

teljes mé rté kberrfedezté k a

keri"ilrre kiegyenlí té sre, ú tgy erre 31 napi árbevé tel

3.5. Jövedelmezősé g

A

gazdálkodó Összes, teljes naptári é vre számí tott bevé tele
al
_e1!:ő é vben 961,899 EFt, a tárgyé vben
1,238,0]8 EFt volt, Az összes bevé tel az előző é vhez
ké pest2:76,179 EFt é rté kke1,28,]
%_kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naPtári é vre számí tott árbevé tele az előző
é vben 842,6Il EFt, a tárgyé vben
volt, Az árbevé tel azelőző é vhez ké pest2g8,063 EFt
é rlé kkel,ls.lvr-wutnövekedett,

Az

1,140,67

4 EFt

adőzott eredmé rrY az előző é vben a mé r|egfóösszeg 13,
1 Yo-át,a tárgyé vben a 50.6 %o-áttesziki.

Az

adőzott eredmé nY é s a jegYzett tőke arány a (a jegyzetttőke
hozama ) az előzőé vben 689.4 oÁ,a tárgyé vben
4,015.4 oÁ volt.

Az

adőzott eredmé nY é s a saját tőke aránya

az előző é vben 56.2 oÁ,a tárgyé vbe n

76.6 yo

volt,

Ezer forint árbevé telrejutó aclózott eredmé ny aze|őzőé vben
42 Ft, atárgyé vben 180 Ft volt.

Az Összes bevé tel minden ezer forintjára az előző é vben 37 Ft,

A

befektetett eszkÖzÖk nettó é rté ké nekminden ezer forintjá
ra

adőzott eredmé ny j utott.

a tárgyé vben 165 Ft adózott eredmé ny jutott.

az előző é vben 822 Ft,a

tárgyé vbe n 6,299 Ft

Ezer forint szemé lYijellegű ráfordí tásra jutó adőzotteredmé ny
az előzőé vben 47 Ft, atárgyé vberr 253 Ft volt.

A mí ikÖdé segY naPtári

Az

napjára jutó árbevé tel

az előző

é vben 2,309 EFt, a tárgyé vben 3,1 17

adőzoÍ eredmé nY az előző é vben 35,159.EFt, a tárgyé vben
204,]83 EFt volt.

adőzott eredmé ny 169,624 EFt é rté kkel növekedett

Az

EFt volt.

etőzőé vlrez ké pest az

4. Mé r|cghez kapcsolódó kiegé szí té sek

VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tő mellé klet

Oldal: ]l
4,1. E|őző é vek módosí tása

A

korábbi (lezárt) é vekhez kapcsolódóan a tárgyé vben ellenőrzé s, önellenőrzé s jelentősnek minősülő hibát

nem tárt fel, a mé rleg tárgyé vi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
m inö sü lő mé rté kben tarta|maznak.

4.2. Összehasonlí thatóság

össze nem hasonlí tható adatok
A VÁRDA Labdarú gó Kft. mé rlegé benazadatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezé seken
tú l - összehasonlí thatók az előző üzleti é v megfelelö adatáva|.
4;3. Mé rlegen kí vüli té telek

Nem látszó jövőbeni fizeté si kötelezettsé gek

a

mé rlegben meg nem jelenő pé nzügyi kötelezettsé g, amely
szempontjából jelentősé ggel bí r, a fordulónapon nem volt.

Olyan,

a

pé nzigyi helyzet é rté kelé se

Egyé b lé nyeges mé rlegen kí vüli té telek
A VÁRDA Labdarú gó Kft. pé nzügyi helyzeté nek megí té lé sé hezszüksé ges, lé nyeges kockázatot vagy elönyt
jelentő - mé rlegen kí vüli vaw amé rlegben nem szereplő további, a számviteli törvé ny által külön bemutatni
nem rendelt, de bemutatást kí vánó - té telek é s megállapodások nincsenek.
4.4. Befektetett eszközök

Befektetett pé nzügyi eszközök

elszámolt é rté kveszté sei

A VÁRDA Labdarugó Kft.

mé rlegé ben a befektetett pé nzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott
é rté kvesáé ssem az előzőizletié vben, sem atárgyé vben nem szerepel, ilyen cí men visszaí rásra nem került sor.

Befektetett pé nzügyi eszközök
A VÁRDA Labdarú gó Kft.

el nem számolt é rté kveszté sei

a fordulónapon befektetett pé nzügyi eszközökkel

Tartósan adott kölcsönök

nem rendelkezett.

kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan

adott kölcsön

jogcí men követelé s nem állt fenn.

4.5. F'orgóeszközök

ké szletek é rté kveszté sei
A yÁRDA Labdarú gó Kft. mé rlegé ben a ké szletekhez kapcsolódóan nyilvántartott é rté kveszté ssem az elŐző
üzleti é vben, sem a tárgyé vben nem szerepel, ilyen cí men visszaí rásra nem került sor.

követelé sek alakulása
A követelé sek é s a kapcsolódó é rté kvesáé sekalakulását mutatja be mé rlegté telenké nt az alábbitáblázat:

VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tö meIlé klet
I

l ll ill

1lr

t,,i,

llll

]

Olclal:
Jogcí m (l000HUF)

é sek é rté
'Könyvszerinti

Eredeti

l

é rté k

követelé sek áruszállí tásból é s
(ve vok)
,s,zo |sá|tatásbó ]
Követelé sek tapcsoii
vállalkozásokkal szemben

5 314

HalIlozott
é rté kveszté s

5 374

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

ó

0

0

0

0

0

0

0

U

907

0

907

628li

0

628l;

0

0

0

0l

0

K<ivetelé sek j elentős tula.jdoni
ré szesedé si viszonyban lé vő

va|]a|koz{sa|

Tárgyidőszaki é rté kveszté s
elszámolás
visszaí rás

erret

12

9zemben

Követelé sek
iJrr.r"JJri
viszonyban lé"gveU
vő vállalkozással
szemben

váltókövetelé sek
Egyé b követelé sek
követelé sel< összesen

K

öv etelése

k

ka p

csol

tv

átlalko z ás o kka l

s

z

e

mb

e

n

A fordrrlórrapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelé s
nem állt fenn.
Forgatási cé Iú é rté kpapí roké rté kveszté sei

A VÁRDA

Labdarú gÓ..

Kft,

mé rlegé ben a forgatási

cé lú é rté kpapí rokhozkapcsolódóan nyilvántartott
é rté kveszté sseí n aZ előző üzletié vben-, sern a
tárgyivben nem .z"."p"l, ilyen cí men visszaí rásra
nem került sor,

4.6.

Aktí v időbeli elhatárolások

Bevé telek aktí v időbeli elhatárolásai

A bevé telek aktí v időbeli ellratárolásának jelentősebb
összegei,
Yisszahatá
Jogcí rn (1000HUF)

Központi bevé tel 2020 -r a jutó r é sze
-..'.-.*.-'---

é s azok időbeli alakulása

az alábbi:

al
Előző idgszak

l

Tárgyidőszak
7

Osszesen:

i00

7 500

Elhatárolt költsé gek é s ráfordí tások
Azaktí v időbeIi elhatároláské nt kimutatott költsé gek
é s ráfordí tásokjelentősebb összegei, é s
azok alakLrlása az

alábbi:

Jogcí rn (l000HUF)
Pajzs biztosí tási dí j elhatárolása
-;.

Ugynöki dí jak elhatárolása

MLSZ nevezé sidiiak
várda sE bevé tel
összesen:

időszak

időszak

I34

0

450

3 116

62l
4

38l

Halasztott ráfordí tások

A

mé rlegben aktí v időbeli elhatároláské nt
kimutatott lralasztott ráfordí tások sem
az előző é vben, sem a

tárgyé vben nem szerepelnek.

VÁRDA Labdarú gó Kft,

I(iegé szí tőrrrel]é klet

0lclal;

l_]

4.7. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A

saját tőke elemeinek tárgyé vi változásait, valamint a változások okait mutatj abe az alábbi táblázat:

E|őző
időszak

Tőkeelem l0001-IUF

5 100

5 100

0

0

l73 800

173 800

- 168 451

- 133 292
*--ir,ö
óó

Jegyzett tőke
Jegy_zett, d9 be nem fizet_g|t

jőke

Tőketartalé k

*-ii

Eredmé nytartalé k

változás indoka

Változás

Tárgyidószak

35 l59

öoö

r-er.tiion iartáier.

Erté kelé sitartalé k

0

0

Adózott eredmé ny

35 159

204,783

saiát tőke összesen

62 608

ió,g

ái.i i*é v J"i"i.á*e"v

áá-

előző ővihez ké p9st
267

39l

-

"o"Ór."O,eiJ,"

204 783

Jegyzett tőke alakulása
A jegyzett töke

a

tárgyidőszakban nem vá|tozott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
jegyzetttőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

A

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A yÁRDA Labdarú gó Kft. beszámolójában jegyzeIi, de be nem ftzetetttőke nem szerepel.
.

Visszavásárolt saját üzletré szek
A társaság

sem kÖzvetve
a tárgyé vben saját üzletré szeivel nem rendelkezett, saját iz|etré str sem kÖzvetlenÜl,

nem szerzett meg é s nem idegení tett el,

Lekötött

A

lekötött

tartalé k jogcí mei
tartalé k jogcí mei - külön jelölve

a tőketartalé kból illető|eg az eredmé nYtartalé kból lekÖtÖtt

összegeket, valaminiaiesáesé g fedezsté re kapott pótbefizeté seket - az alábbiak:

É rté kelé sitartalé k jelentős té telei

A

jelentősnek minÖsÜlÖ té tel nem
mé rleg É ,rté kelé sitartalé k sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg

szerepel.

É rté khelyesbí té sekalakulása

A VÁRDA

Labdarú gó Kft.

a

tárgyé vben nem

gé vel, nYilvántartott
s
é lt az é rté khelyesbí té lehetősé

é rté khelyesbí té senincs.

4.8.

Cé ltartalé kok

Cé ltartalé kok- várható kötelezettsé gekre
VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tö mellé klet
|i,l;.,l,,,.,;1|

.],

f#ffll-,'"}i,,rJ}il:fi:nH[i',i,T","ffi:',T,1;:ffiti:előző

,;]

]

é vben, sem atárgyé vben nem szerepel,

cé ltartalé kok kapcsolt váIIalkozásokkal
szembeni kötelezettsé gre
A mé rlegben kapcsolt vállalkozásokkal szernbeni

kötelezettsé gekre ké pzettcé ltartalé k
sem az előző é vben,
ké pzé sé tnem indokolták.
"oii*"iit

sem a tárgYé vben nem szerepel,
a körülmé nyek ilyerr

Cé Itartalé kok - jövőbeni költsé gekre

frfriil:il!iliir:""':il5Í §,'""jjtl?á"*§lT#'ii:?T

,ffu:,o,oé vben,

sem a tárgyé vben nem szerepel, a

Cé ltartalé kok- egyé b cí men

fr#,T,'"-,:.TÚ?"uH:T:?,,:ffi:T

*^#]ffi,Tr:í "i,';-,:

é vben, sem a tárgyé vberr nem szerepel,
a

4.9. Kötelezettsé gek

Öt é vné lhosszabb lejáratú kötelezettsé gek
A mé rlegben olYan kÖtelezettsé g nem szerepel,

amelynek a hátralé vő futarnideje több
rnint öt é v.

Hátraso rolt kötelezetts

gek kapcs olt v áIlalkozáss al szem
ben
A fordulónaPon kaPcsoltvállatkozásokkal
szembeni hátrasorolt
é

kötelezettsé g nem állt fbnn.

Tartós kötelezettsé gek kapcsoIt vállalkozással
szemben
A fordulónaPon kaPcsoltvállatkozásokkal

szemben tartós kötelezettsé g nem
állt fenrr.

Hosszú lejáratú kötelezettsé gek - kezelé sbe
vett eszközökre
A mé rlegben tÖrvé nYi rendelkezé s illetve felhatalmazás
alapján kezelé sbe vett, azállami
vagy örrkorr nánvzati
vagyon ré szé tké PezőeszkÖznem SZerePe1,
í gy ahhozt"p.i1,1ááo"n
egyé b hosszú lejáratú r kötelezettsé g

került kirnutatásra.

r.,r_,

Rövid lejáratú kötelezettsé gek kapcsolt
vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsoItvállalkozásokkal
szemben

rövid lejáratú kötelezettsé g nem állt
fenn.

4.10. Passzí v időbeli elhatárolások

EIhatárolt bevé telek
A bevé telek Passzí v elhatárolásának jelentősebb
összegei,

Jogcí m (l000HUF)
Skybox bé rleti d í j ak elh-atáro lása
Osszcsclt:

é s azok időbeli alakr"rlása

az

alábbi:

időszak
15 600

23

92,7

39 527

Elhatárolt költsé gek, ráfordí tások
A passzí v időbeli elhatároláské
nt kimu
alarolasKent
ktmutatott
alakulása az alábbi:

kÖltsé gek é s ráfordí tások jelentősebb
összegei, é s azok időbeli

VARDA Labdarugó Kft.
Kiegé szí tő meIié klet
lI lllll rrl,.,,;l;;i

Oltlal: l5

ráfordí
Előző időszak l Tárgyidöszak

Jogcí m (l000HUF)

Könyvelé si dí j elhatárolása

450

Ügynöki dí j elhatárolása

595

Egyé b elhatárolás

626

l

összesen:

67L

Halasztott bevé telek
mé rlegben passzí v idöbeli elhatároláské nt kimutatott halasztott bevé tel sem az előzó é vben, sem a

A

tárgyé vben nem szerepel.

Átengedett befektetett eszközök

bevé tele

befektetett eszköz használati, üzemelteté si, kezelé si jogát ellené rté k fejé ben
jelenik meg.
tartósan nem engedt e-őt, í gy ilyen cí men halasztott bevé tel a mé rlegben nem

A VÁRDA Labdarú gó Kft.

5.

Eredmé nykimutatáshoz kapcsolódó kiegé szí té sek

5.1.

Előző óvek módosí tása

(|ezárt) é vekhez kapcsolódóan a tárgyé vben ellenőrzé s, önellenőrzé s jelentősnek minősÜlÖ hibát
legfeljebb
nem tárt fe\, azeredmé nykimutatás tárgyé vi aáataí korábbi időszakra vonatkozóan konekciókat
nem jelentösnek minősülö mé rté kbentartalmaznak.

A korábbi

5.2. Össze nem hasonlí tható

adatok

eredmé nykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabálYi változások miatti
átrendezé seken tú l _ Ósszehasonlí thatók az előző üzleti é v megfelelő adatával.

A VÁRDA Labdarú gó Kft.

5.3.

Az eredmé nykimutatás tagolása

Ú1 tOtetet< az eredmé nykimutatásban

A tárgyé vi beszámolób an az előí rtsé mán tú l ú j eredmé nykimutatás-té telek nem szerePelnek.

Továbbtagolt té telek az eredmé nykimutatásban
Az eredmé nykimutatás té telei továbbtagolásának lehetösé gé vel

a

VÁRPA

Labdarú gó Kft.

a tárgyidÖszakban

nem é lt.

5.4. Bevé telek

Bevé telek alakulása
A VÁRDA Labdarú gó Kft. bevé teleinek megoszlását,é s azok alakulását mutatja be aza|ábbitáblázat:

Bevé tel-kategória

Előző időszak

I000HUF

%

i
]

Tárgyidőszak

l000HU

F'

,rbevé tel

VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tó rnellé klet
l! ,]ij ) l)lL,,]illl

I

Olclal:
Bevé tel-kategória

Előző időszak

'

l000HUF
Akjivált

saj át telj es

í tmé nyé rté k

Egyé b bevé telek

l

250 000

l

125 000

l

000 000

Tárg5,időszak

I000HUF

o,'o

Ji

0.0

i

0

0.0

119 276)j

12.4

i

97 404

-ó

7.9

238 078

l00.0

--i

Pé nzügyi műveletek bevé telei
Bevé telek összesen

.

)j
,I

-

-.,,,......,

0.0

96l

00.0

lí l

i

l

;

Bevé telek alakulása é s megoszlása

875 000
750 000
625 000

Előzó idószak

500 000

:

,Tárgyidőszak

375 000
250

000

t25

000

,

;

0

Aktivált saját...

Ka

p cso

lt v állalkozás

o

któ

l

szár m aző

b ev

A

Egyé b bevé telek

Pé nztlgyi művele...

é tele k

beszámolási időszakban árbevé telké nt,
egyé b bevé telké nt, illetőleg pé nztigyi
műveletek bevé teleké nt
elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástá
l' szií mazőbeveteli nem taftalmaznak.

Árbevé tel tevé kenysé genké nt

i:,r?fiHf:r;ill""#bevé telé nekmegbontása aZ

egymástól jelentősen ki-ilönböző

tevé kenysé gek,

T"ré k""I!í ry.ké

kör

Tevé kenysé gi

,
;

Jegyárbevé tel
,,,..

I(eKlamszolgáltatás

MLSZ központi

árbevé tele

u"ffi

Ar.bevé tel ( l000HUF)

42
1L zvu
206

l

l

24 I82

10 624

----+--]
266922l
266922|
l *****;J-..

i
Export árbevé tel bemutatása
A VÁRDA Labdarú gó Kft, a beszámolási

_.

Elóző időszak Tárgyidőszak

--'-

------.

zst
398 tl:
172
*,_

54 400

i
842 6ll ,

50 758

l

140 674

időszakban exporté rté kesí té st
nem teljesí tett.

Exporttámogatás felhasználása
A VÁRDA Labdarú gó Kft,

a beszámolási időszakban exporttámogatást
nem vett igé nybe.

Vé gleges jelleggel kapott támogatások
VÁRDA Labdarú gó Kft.
l(iegé szí tő mellé klet

i,l ',;

i

támogatási program kereté ben vé gleges jelleggel kapott, folyósí tott, elszámolt vissza nem té rí tendó
támogatások ro'uu ;ittemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcí menké nt é s é vente - mutatja be az alábbi
í áblázat,

A

korábbi

^*"
!a9

ry_zdiltoa9|9 ]_I"ryjl

Rerrdelkezé sre
álló összeg

Felhasználás
tárgyidőszaki

Tárnogatás (l000HUF)

9

0

12 000

0

33 263

0

0

--

8 000

0

0_99

53 263

53 263

összesen:

Támogatásokkal kapcsolatos kiegé szí tő információk
Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegé szí tö információk közlé sé t a
nem í rja elő.

VÁnPe

Labdarugó Kft. számára

s
Üzletág é rté kesí té bemutatása
A VÁRDA Labdarú gó Kft.
számolt el, sem eszközöket

a

tárgyidöszakb anú z|etágatnem é rté kesí tett,e jogcí men sem egYé b bevé telt nem

vagy kötelezettsé geket nem vezetett ki.

Kivé teles nagy§ágú vagy előfordulású bevé telek
A tárgyidős zakbanbemutatást kí vánó, kivé teles nagyságu vagy előfordulású bevé tel nem kerÜlt elszámolásra.
5.5.

Ráfordí tások

Ráfordí tások alakulása
A VÁRDA Labdarú gó Kft. ráfordí tásainak megoszlását, é s azok alakulását mutatja be azalábbitáblázat:

i I000HUF % i toooHup x
Anyagi e]legű 1áfoiditások

Szemé lyi j ellegű ráfordí tások

161 468

175

l54

1,1.1

,7

809 619

79.1

5 668

0.6

50

7 5,1

"a;
Egyé b ráfordí tások
műveletek ráfordí tásai

Ráfordí tások összesen

VÁRDA Labdarú gó Klt.

l

go3
301

00

023 645

l00.0

l

Kiegé szí tö mellé klet
ll i ;t) !)ll,"ji1]]]l

Olclal: l8
Ráfordí tások alakulása

900 000

é s megoszlása

800 000
700 000
600 000

500 000
400 000

:

300 000

EIőző idószak
":

Tárgyidőszak

200 000

l00 000
0

Anyagjellegű rá.,.

sz€
né lyi jell€
g.,.

É né kcsökkené si,..

Egyé b rifordí tá..,

Pé nziigyi művele...

Költsé gek köItsé gnemenké nt
A kÖltsé gek költsé gnemenké nti megoszlását

mutatja be

az alábbi táblázat:

Költsé gnem

Tárgyidőszak

l000HUF

.,+nraa9] |9sű ráfold í tások

11,]

Szemé lyi j ellegű ráfordí tások

8l:7

Erté kcsökkené si leí rás

Köl

l00.0

Költsé gek költsé gnemenké nti megoszlása,
alakulása

900 000
800 000

0.6

összesen

:

700 000
600 000
500 000

Előző időszak

400 000

:,,, -.
l argyldöszak

300 000
200 000
100 000
0

Anyagiellegű...

Szemé lyi jel...

É rté kcsökken...

Igé nybe vett szolgáltatások jelentős
té telei

áJil:iÍ o"akban

igé nYbe vett szoIgáltatások költsé geinek
jelentős té teIeit muratja

be

jogcí menké rtt az alábbi

VÁRDA Labdarú gó Kft.
Kiegé szí tő mellé klet
l],

Oltlal: l9
Igé nybe vett szol

(1000HUF)

összeg
4 189

Számviteli, j ogi szolgáltatás

19 73o

(utazás, szállás,

255

karbantartási ktg.

Nem aktivált játé kjog ügynöki dí jai

41 056

Egyé b(telefon,internet,bé rleti dí j, nevezé si dí jak, játkengedé lyek, eü.szolg,)

55 134

l20 364

összesen

5.6.

Adóí izeté si kötelezett§é g

Társasági adó megállapí tása
A társasági adó megállapitásáraa vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került
sor.

Adóalap módosí tó té telek
A tárryé vben az é rté ke|é skövetkezté ben

a társasági adó

megállapitásáné imódosí tó té tel nem merült fel.

Jelentős egyé b é s pé nzügyi bevé telek é s ráfordí tások hatása az adőa|^pra
tárgyidős zakban elszámolt egyé b bevé telek é s ráfordí tások, valamint pé nzügyi műveletek bevé telei é s
ráfordí tásai közöttjelentös, a társasági adóra számszerűsí tett hatást gyakorló té telek nem voltak.

A

Adófizeté si kötelezettsé g változása
A yÁRDA Labdarú gó Kft. adófizeté si kötelezettsé ge köré ben - az esetleges jogszabályi változások hatásain
tú l - nem törté nt olyan változás, mely az eredmé nykimutatás egyes adatainak összehasonlí tásában konekciót
kí vánna.
5.7.

Eredmé ny

Dönté s az eredmé ny felhasználásáról

(osztalé k jóváhagyásáról)

Az arrajogosult szerv javaslata szerint az eredmé nytartalé kból é s atfugyé vi adőzotteredmé nYből osztalé k nem
kerül kifizeté sre, í gy a tárgyé vi adőzoí teredmé ny az eredmé nytartalé kba kerül.

Lezárt származé kos ügyletek az eredmé nyben
.

A gazdálkodónak

a beszámolási időszakban szőrmazé kos ügyletei nem voltak.

Nettó módon elszámolt é rté kpapí rügyletek

A

tárgyidőszakban é rté kpapí roké rté kesí té se,beváltása, törleszté so kaposán ráfordí tások é s bevé telek
egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6.

Tájókoztató adatok

6.1. Bé r- é s lé tszámadatok

Lé tszámadatok

A

foglalkoztatott munkavállalók átlagos lé tszámának állománycsoportonké nti bontása nem releváns, az
összesí tett lé tszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
VÁRDA Labdarú gó Kft.

Kiegé szí tő mellé klet
1i ;lil1,1l1Ll., ltllj

)ldal: 20

Atlagos statisztikai álÚmánui

l

lé ;;;;a;;

Előző

Tár,gyidőszak

időszak
39

Bé radatok

A foglalkoáatott munkavállalók bé rköltsé gé rrek állománycsoportonké nti
bontása nem é rtelm ezhető, az
további é rdemi információt nem nyú jt. Az
öú zesí tett bé rkoitsogltukulá.á, mutatja be
alábbi táblázaí :
Bé {költsé e alakulása

1000HUFiffi

-

728 461

MunkaváIlalók szemé Iyi jellegű egyé b kifizeté sei
A tárgYé vberr foglalkoztatott munkavállalók
§vg! ;.zemé lyi jellegű kifizeté seinek állománycsopottonké rrti
bontása nem é rtelme zl'letŐ, az Összesí tett
sz"meÍ }ijellegű ninr'.ie ,.t"t mirtatja be az
alábbi táblázat:
Bé rj árulé kok j o gcí menké nt
A tárgYidőszakban elszámolt bé rjárulé kokat mutatja

be

jogcí rnen ké nt azalábbi táblázat:

Bé rjárulé k (1000HUF)

'

összeg

Szociáli s hozzájárulási adó

zakké pzé siho zzáj ár ulas
Egyé b bé rjárulé kok
S

l6 868
6.2. Környezetvé deIem

Veszé lyes hulladé kok, környezetre káros
anyagok
A tevé kenYsé g jellegé ből adódóan a vÁnoa
Labdarú gó
hulladé kot, a tevé kenysé g során keIetkező,
környezetre

Kft. közvetlenül nem tennel, é s nem tárol
veszé lyes

ká,;;';;;"gok elenyé szők.

)

Környezetvé delmi költsé gek
KÖzvetleniil kÖrnYezefvé delemmel kapcsolatosan
sem az e]őző üzleti é vber', sem a tárgyé vben
költsé g nem

keri.i lt elszámolásra.

Környezetvé delmi cé ltartalé kok

A

kÖrnYezetvé delmi kÖtelezettsé gek,
a környezet vé delmé tszolgáló jövőbeni
előző űzleti é vben, sem a tárgyé vüen cé ltartalé k-ké pzé s
nem törté nt.

költsé gek fedezeté re sem az

Nem látszó környezetvé delmi kötelezettsé gek
A kÖtelezettsé gek kÖzÖtt ki nem mutatott

állt fenn.

környezetvé delmi, helyreállí tási kötelezettsé g
a fordulónapon neln

VARDA Labdarú gó Kft.
Kiegé szí tő rnellé klet
1]

ANDREJCSIK JÓZSEFNÉ
Kamarai tagsági szám: 001568
Magyar Labdarúgó Szövetség
részére
Tárgy: könyvvizsgáló összevont jelentése 2021/2022-os licenceljárás kapcsán
A licencadó Magyar Labdarúgó Szövetség (licencadó) Klublicenc Szabályzatának kötelezettségei szerint, a(z) VÁRDA
LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. sportszervezet azzal bízott meg minket, hogy végrehajtsunk bizonyos eljárásokat

-

a mellékelt ’átigazolásból származó tartozások táblázata’ kapcsán, a 2020. december 31-én fennálló
kötelezettségeik vonatkozásában.

-

a mellékelt alkalmazottak jegyzéke szerinti, 2020. december 31-én fennálló kötelezettségük vonatkozásában.
az adóhatóságokkal szembeni, 2020. december 31-én fennálló kötelezettségük vonatkozásában.

Ez a jelentés kizárólag a sportszervezet licenc kérelmével kapcsolatosan készült. Megküldésre került a sportszervezet és
informálási céllal a licencadó részére, alapul véve, hogy nem lehet másolni, hivatkozni vagy nyilvánosságra hozni, részben
vagy egészben (kivéve a sportszervezet és licencadó saját belső céljaira) előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.
A jelentés úgy készült el, hogy a sportszervezettel egyeztetett követelményeknek eleget tegyen. Éppen ezért a
jelentésünket a sportszervezeten és a licencadón kívül egyéb fél számára nem tartjuk megfelelőnek a használatra. A
sportszervezeten kívüli más fél, amely a jelentéshez és a másolatokhoz hozzáférést kap, és úgy dönt, hogy a jelentésünkre
(vagy bármely részére) támaszkodik, azt a saját felelősségére teheti. A törvény általi engedélyezett legtágabb
terjedelmében, a jelentésünkért a sportszervezeten kívül másnak nem tartozunk felelősséggel és kötelezettséggel.
Munkánk az ebben a dokumentumban meghatározott eljárásokra volt korlátozva és nem irányult a hibák és téves állítások
felfedezésére, amelyeket lényegtelennek tekintettünk. Az eljárások, amiket végrehajtottunk nem képezik részét
bárminemű könyvvizsgálatnak vagy átvilágításnak. Ha a játékos átigazolási tartozások táblázatnál kiegészítő eljárásokat,
könyvvizsgálatot vagy átvilágítást végeztünk volna, akkor más tények kerülhettek volna napvilágra, amelyekről jelentést
tettünk volna. Ez a jelentés csak a játékos átigazolási tartozások táblázattal kapcsolatos és nem terjed ki a sportszervezet
egyéb pénzügyi jelentésre, teljes egészében.
Nem vállalunk felelősséget, a jelentés elkészítése során használt korábban adott pénzügyi információkért (ideértve
bármely könyvvizsgált pénzügyi beszámolót, adótanácsadás nyújtást) azon túl, amelyekkel tartozunk azoknak, akiknek ezen
jelentéseket címeztük, a kibocsátásuk időpontjában. A jövőben bármely közzétett jelentésnél ezt a rendelkezést kell
használni (ideértve könyvvizsgált jelentést és adótanácsadást).
Vonatkozó szabvány
Alulírottak kijelentjük, hogy a jelen jelentés alapjául szolgáló értékelés megállapodás szerinti vizsgálat útján készült, az
’International Standard on Related Services (ISRS) 4400’ vagy a vonatkozó nemzeti szabványnak megfelelően vagy olyan
gyakorlattal összhangban, mely minimálisan összhangban van az ISRS 4400 előírásaival.

1.
Átigazolásból származó tartozások
Körülmények
Az alábbiakban meghatározott feladataink meghatározása, elvégzése, valamint jelentésünk kapcsán kijelentjük, hogy
tudomásunk van arról, hogy:

-

az ’átigazolásból származó tartozások táblázata’ elkészítésért és jóváhagyásáért a sportszervezet ügyvezetője a
felelős;

-

az MLSZ Klublicenc Szabályzata szerint a sportszervezet ú.n. ’kiegészítő pénzügyi információ’ -t köteles
elkészíteni, amennyiben a könyvvizsgált éves beszámoló nem (vagy nem megfelelő formában) tartalmaz bármely
adatot, melyet a Klublicenc Szabályzat kötelező jelleggel előír;

-

a ’kiegészítő pénzügyi információ’ két táblázatot tartalmaz:

-

mérleg minimum információk (magyar);
eredménykimutatás minimum információk (magyar).

Feladat meghatározása
A licenckérelmező sportszervezet által készített ’átigazolásból származó tartozások táblázata’, éves beszámoló, illetve
’kiegészítő pénzügyi információ’, valamint a sportszervezetnél nyilvántartott átigazolási szerződések vonatkozásában

feladatunk volt:

a)

egyeztetni az ’átigazoláshoz kapcsolódó tartozások táblázata’ –ban a ’tartozás teljes összege tárgyév dec.31-én
(összesen)’ adatot a ’kötelezettségek játékos átigazolásból’ összegével a könyvvizsgált éves beszámolóban,
illetve, ha ilyen nincs, a ’kiegészítő pénzügyi információ’ –ban;

b)
c)

az ’átigazoláshoz kapcsolódó tartozások táblázat’ számszaki helyességgének ellenőrzése;

d)

véletlenszerűen választott minta játékos átigazoláshoz kapcsolódó kifizetés vizsgálata és összehasonlítása
azokkal az információkkal, melyeket az ’átigazoláshoz kapcsolódó tartozások táblázata’ tartalmaz;

e)

amennyiben az „átigazoláshoz kapcsolódó tartozások táblázata” tartalmaz olyan összeget, mely december 31-én
fennálló, és március 31-ig lejáró tartozás, meg kell vizsgálni, hogy legkésőbb március 31-ig

véletlenszerűen választott minta játékos átigazolási szerződés vizsgálata és összehasonlítása azokkal az
információkkal, melyeket az ’átigazoláshoz kapcsolódó tartozások táblázata’ tartalmaz;

(i) az egyenleg, amely esedékes volt, kifizetésre került; vagy
(ii) megállapodás született az átütemezett fizetési feltételekről; vagy
(iii)vita merült fel, amely az illetékes nemzeti vagy nemzetközi hatóság általi határozat/ítélet
f)
g)

tárgyát képezi.

amennyiben szükséges, banki és pénztári bizonylatok vizsgálata, a fenti e) (i) pont szerintiek alátámasztására;
amennyiben szükséges, dokumentumok bekérése és vizsgálata, beleértve a megállapodásokat az érintett futball
szervezetekkel és / vagy levelezés az illetékes testülettel / hatósággal, a fenti e) (ii) és/vagy (iii) szerintiek
alátámasztására.

Következtetés
Kizárólag a fent meghatározott feladatok, valamint az elvégzett vizsgálatok alapján, a véleményünk:
X

Az összes rögzített, átigazolásból származó 2020. december 31-én fennálló, március 31-ig lejáró tartozás
a sportszervezet számviteli feljegyzései szerint 2021. március 31-ig kiegyenlítésre került.

kivéve azt az összeget, melynek kapcsán a fizetésről
megállapodás született az érintett sportszervezettel (a megállapodás másolata mellékelve);

vita merült fel, mely benyújtásra került az illetékes hatóságnak (az illetékes hatósággal folytatott
levelezés másolata csatolva);

kivéve az alábbiakat:

Nyilatkozat a mintavételi eljárás tartalmáról és annak eredményéről:
teljes körű vizsgálat
Amennyiben nem teljes körű vizsgálatot végzett, kérem adja meg az ellenőrzött teljes sokaság darabszámát és az abból
választott minta elemeinek darabszámát :

Elvégeztem az átigazolásokból származó kötelezettségek mérlegben szereplő állományának és az évközi átigazolásokat
nyilvántartó analitika záró állományának egyezteté sét :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem az átigazolásokat nyilvántartó analitika ellenőrzését :

Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem az átigazolási/kölcsön szerződések és az átigazolásokat nyilvántartó analitika egyeztetését : Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :

Elvégeztem a kifizetéseket alátámasztó bizonylatok ellenőrzését : Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem az átigazolásokat alátámasztó pénztár/bankbizonylatok ellenőrzését : Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :

2.

Alkalmazottak felé fennálló tartozások

Körülmények
Az alábbiakban meghatározott feladataink meghatározása, elvégzése, valamint jelentésünk kapcsán kijelentjük, hogy
tudomásunk van arról, hogy:
- az alkalmazottak jegyzéke elkészítésért és jóváhagyásáért a sportszervezet felelős;
- az alkalmazottak igazoló levelének bekéréséért a sportszervezet a felelős.
Feladat meghatározása
A licenckérelmező sportszervezet által készített ’alkalmazottak jegyzéke’ vonatkozásában:

a)
b)

bekérni a licenckérelmező vezetése által készített alkalmazottak jegyzékét;

c)

ha van olyan összeg, amely december 31-én fennálló, és március 31-ig lejáró tartozás, meg kell vizsgálni, hogy
legkésőbb március 31-ig

bekérni és megvizsgálni az összes, az alkalmazottak jegyzéke szerinti alkalmazott igazoló levelét és
összehasonlítani az információkat az alkalmazottak jegyzéke tartalmával;

(i) az egyenleg, amely fizetendő volt az alkalmazott részére, kiegyenlítésre került;
(ii) vita merült fel, amely az illetékes nemzeti vagy nemzetközi hatóság általi határozat/ítélet
(iii)megállapodás született az átütemezett fizetési feltételekről
d)
e)

tárgyát képezi.

amennyiben szükséges, banki kivonat és pénztári bizonylatok vizsgálata, a fenti c (i) szerintiek alátámasztására;
amennyiben szükséges, dokumentumok vizsgálata, beleértve a levelezéseket az illetékes testülettel, a fenti c (ii)
szerintiek alátámasztására.

Következtetés
Kizárólag a fent meghatározott feladatok, valamint az elvégzett vizsgálatok alapján, a véleményünk:
X

Az összes rögzített, 2020. december 31-én alkalmazottak felé fennálló, 2021. március 31-ig lejáró
tartozásokat a sportszervezet feljegyzései szerint 2021. március 31-ig kiegyenlítették.

kivéve azt az összeget, melynek kapcsán a fizetésről
megállapodás született az érintett alkalmazottal (a megállapodás másolata mellékelve);

vita merült fel, mely benyújtásra került az illetékes hatóságnak (az illetékes hatósággal folytatott
levelezés másolata csatolva);

kivéve az alábbiakat:

Nyilatkozat a mintavételi eljárás tartalmáról és annak eredményéről:
teljes körű vizsgálat
Amennyiben nem teljes körű vizsgálatot végzett, kérem adja meg az ellenőrzött teljes sokaság darabszámát és az abból
választott minta elemeinek darabszámát :

Elvégeztem az alkalmazottak felé fennálló kötelezettségek mérlegben szereplő állományának és az alkalmazottak listáján
nyilvántartott záró kötelezettség állomány egyeztetését :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem az alkalmazotti szerződésekben foglalt járandóságok és az alkalmazottak listáján nyilvántartott
kötelezettségek értékének egyeztetését :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem a kifizetéseket alátámasztó bizonylatok ellenőrzését :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :

3.

Adóhatóságok felé fennálló tartozás

Körülmények
Az alábbiakban meghatározott feladataink meghatározása, elvégzése, valamint jelentésünk kapcsán kijelentjük, hogy
tudomásunk van arról, hogy:

-

az adó- és társadalombiztosítási hatósággal szembeni kötelezettségek nyilvántartásáért a sportszervezet a felelős.

Feladat meghatározása
Feladatunk volt, a llicenckérelmező sportszervezet által nyilvántartott, adóhatóságokkal szembeni kötelezettségek
vonatkozásában:

a)
b)

egyeztetni az adó -és társadalombiztosítási hatóságok felé fennálló tartozások egyenlegét 2020. december 31-re
vonatkozóan;
ha van olyan kötelezettség, amely december 31-e előtt keletkezett, megvizsgálni, hogy legkésőbb március 31-ig

(i) az egyenleg, amely fizetendő volt, kifizetésre került; vagy
(ii) megállapodás született az átütemezett fizetési feltételekről; vagy
(iii)vita merült fel, amely az illetékes nemzeti vagy nemzetközi hatóság általi határozat/ítélet
c)
d)

tárgyát képezi.

szükség esetén banki kivonat vizsgálata, a b) (i) szerintiek alátámasztására;
szükség esetén dokumentumok vizsgálata, ideértve adóhatósági megállapodásokat és/vagy levelezéseket
illetékes testületekkel, a b) (ii) és b) (iii) szerintiek alátámasztására.

Következtetés
Kizárólag a fent meghatározott feladatok, valamint az elvégzett vizsgálatok alapján, a véleményünk:
X

Az összes nyilvántartott, 2020. december 31-e előtt keletkezett, és március 31-ig esedékes, adó -és
társadalombiztosítási hatóságok felé fennálló tartozásokat a sportszervezet feljegyzései szerint 2021.
március 31-ig kiegyenlítették.
megállapodás született az érintett adóhatósággal (a megállapodás másolata mellékelve);

vita merült fel, mely benyújtásra került az illetékes hatóságnak (az illetékes hatósággal folytatott
levelezés másolata csatolva);

az alábbi kivételekkel:

Nyilatkozat a mintavételi eljárás tartalmáról és annak eredményéről:
teljes körű vizsgálat

Amennyiben nem teljes körű vizsgálatot végzett, kérem adja meg az ellenőrzött teljes sokaság darabszámát és az abból
választott minta elemeinek darabszámát :

Elvégeztem az adó -és társadalombiztosítási hatóságok felé fennálló kötelezettségek mérlegben szereplő állományának
és az adó -és társadalombiztosítási hatóságok felé fennálló kötelezettségeket nyilvántartó analitika záró állományának
egyeztetését :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :
Elvégeztem a kifizetéseket alátámasztó bizonylatok és dokumentumok ellenőrzését :
Igen
Ha talált eltérést, kérem részletezze :

Kelt: KISVÁRDA, 2021.04.26

ANDREJCSIK JÓZSEFNÉ
Kamarai tagsági szám: 001568

Várda Labdarúgó Kft.
4600 Kisvárda, Flórián tér 6.

Tárgy: Nyilatkozat a 2021/2022. évi licenckérelem kiegészítő mellékletéhez

Az egyszerűsitett éves beszámoló mérlege

( Adatok ezer forintban)

Várda Sport egyesület Kisvárda
Tárgyév
Várda
Összesen
2020.12.31 Labdarúgó

Várda Labdarúgó Kft.
Tárgyév
Összesen
2020.12.31 VSE Korrekció

konszolidált

Eszközök ( Aktívák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
ebből

-Vá rda La bda rugó Kft. Jegyzett tőke
'- Vá rda Sporthotel kft. Jegyzett tőke

ebből

-Vá rda La bda rugó Kft. Tőketartal ék

B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

-ebből:
Vevő
egyéb követel és
túri zmus fejl
ÁFA *

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ebből
ebből
ebbő

- ebből:

4 285 270
440
4 104 930
179 900
5 100
1 000
173 800
4 339 774
221
68 151
16 443
1 327
361
50 020
774 562
3 496 840

-

178 900

-

178 900

166 200
-

-Vá rda La bda rugó Kft. Jegyzett tőke
-Vá rda La bda rugó Kft. Tőketartal ék

-

-Vá rda Kft.ki fi zetett s zá ml a

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök Összesen

166 200
5 100
173 800
12 700

8 129

8 633 173

- 12 700

4 106 370
440
4 104 930
1 000

4 505 974
221
68 151

774 562
3 663 040

353 992

8 129

11 881

8 620 473

404 682

Várda Sport egyesület Kisvárda
Tárgyév
Várda
Összesen
2020.12.31 Labdarúgó
Források ( psszívák)
D. Saját tőke
7 753 551
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/ eredménytartalék
7 307 441
Lekötött tartalék
III. Tőketartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény
446 110
E. Céltartalék
F. Kötelezettség
82 830
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lajáratú kötelezettségek -ebből:
82 830
Szállítók
14 560
Társasági adó
4 902
ÁFA
Munkavállalók után fizetendő munkáltatói adók
4 139
Munkavállalók után fizetendő munkavállalói adók
14 001
Munkabér
42 851
Egyéb kötelezettségek
2 377
G. Passzív időbeli elhatárolások
796 792

Források Összesen

8 633 173

-

-

12 700

12 700

-

- 12 700

32 512
11 444
21 068
360 289
16
6 281
5 374
907

7 740 851
7 307 441
433 410
82 830
82 830
14 560
4 902
4 139
14 001
42 851
2 377
796 792
8 620 473

-

32 512
11 444
21 068
-

-

-

166 200

-

166 200
5 100
173 800
12 700

-

11 881

4 138 882
11 884
4 125 998
1 000
4 700 063
237
74 432
774 562
3 850 832
20 010

238 482

8 858 955

194 089
16
6 281

187 792

166 200

Várda Labdarúgó Kft.
Tárgyév
Összesen
2020.12.31 VSE Korrekció

-

267 391
5 100
116 292
173 800

-

166 200
5 100
-

-

173 800

204 783

12 700

96 093
96 093
831
9 650
23 554

-

62 058
41 198

404 682

-

166 200

101 191
116 292

konszolidált
7 842 042
7 191 149

217 483
96 093
96 093
831
9 650
23 554
62 058
41 198

650 893
178 923
178 923
15 391
14 552
23 554
4 139
14 001
42 851
64 435
837 990

238 482

8 858 955

Eredmény levezetés
I. Értékesítés nettó árbevétele
III. Egyéb bevételek
VIII.Pénzügyi müveletek bevételei
Bevételek összesen
IV. Anyagjellegű ráfordítások ebből:V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII.Egyéb ráfordítások
IX. pénzügyi müveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen
C. Adózás előtti eredmény
X Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény

Várda Sport egyesület Kisvárda
Várda
Tárgyév
Összesen
2020.12.31 Labdarúgó
114 771
3 261 128
1 881 916
5 257 815
1 943 914
718 585
284 340
2 778
1 857 186
4 806 803
451 012
4 902
446 110

-12 700

-12 700
0
0
0
0
0
-12 700
0
-12 700

102 071
3 261 128
1 881 916
5 245 115
1 943 914
718 585
284 340
2 778
1 857 186
4 806 803
438 312
4 902
433 410

Várda Labdarúgó Kft.
Tárgyév
Összesen
2020.12.31 VSE Korrekció
1 140 674
97 404
0
1 238 078
175 154
809 619
5 668
32 903
301
1 023 645
214 433
9 650
204 783

0
-12 700
0
0
0
0
-12 700
12 700
0
12 700

1 140 674
97 404
0
1 238 078
162 454
809 619
5 668
32 903
301
1 010 945
227 133
9 650
217 483

konszolidált
1 242 745
3 358 532
1 881 916
6 483 193
2 106 368
1 528 204
290 008
35 681
1 857 487
5 817 748
665 445
14 552
650 893

Az egymással kötött tranzakciók a következők:

1. 5.100 ezer Ft. jegyzett tőkét a Várda SE bocsájtotta a Várda Labdarúgó Kft. rendelkezésére.
Ennek nincs eredményre gyakorolt hatása.
2. 173.800 ezer Ft. tőketartalékot a Várda SE bocsájtotta a Várda Labdarúgó Kft.
rendelkezésére. Ennek nincs eredményre gyakorolt hatása.
3. 12.700 ezer ft. edzőtábor közvetített szolgáltatást számlázott át a Várda SE a Várda
Labdarúgó Kft.-nek. Az összevonás eredményeként csökkentettük a Várda SE árbevételét és a
Várda Labdarúgó Kft. igénybe vett szolgáltatásait.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgását az alábbi tábla szemlélteti:

Várda Sport Egyesület Kisvárda, Várda Labdarúgó Kft. Kisvárda
4600 Kisvárda
Flórián tér 6.

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása
2020
(a da tok Ft-ba n)

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Immateriális javak
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
- ebből labdarúgók játékjoga
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Egyéb nem anyagi javak

Nyitó
67 874 522
0
0
33 187 261
33 187 261
0
1 500 000
0
ebből : Aktívá l t já tékos ok es zköz értéke
0
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
Tárgyi eszközök
4 675 398 347
Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni ért. Jogok3 712 443 242
Műszaki berendezések, felsz, járművek 59 946 900
Egyéb felszerelések, járművek
899 569 745
Tenyészállatok
0
Beruházások, felújítások
3 438 460
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
Összesen:
4 743 272 869

Növekedés
21 425 400
0
0
11 050 200
10 375 200
0
0
0
0
0
332 554 225
87 044 129
5 359 783
76 351 807
0
163 798 506
0
353 979 625

Bekerülési érték ( bruttó érték)
Átsorolásból
Csökkenés Növekedés
Csökkenés
49 274 522
0
0
0
0
0
24 637 261
0
24 637 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 694 466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 694 466
0
0
0
213 968 988
0

Kisvárda, 2021. április 30.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záró
40 025 400
0
0
19 600 200
18 925 200
0
1 500 000
0
0
0
4 843 258 106
3 799 487 371
65 306 683
975 921 552
0
2 542 500
0
4 883 283 506

……………………………………………………..

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenés és nettó érték változásának bemutatása
2020
(a da tok Ft-ba n)

Halmozott értékcsökkenés

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Immateriális javak
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Egyéb nem anyagi javak

Nyitó
14 508 033
0
0
13 008 033
0
1 500 000
0
ebből : Aktívá l t já tékos ok es zköz értéke
13 008 033
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
Tárgyi eszközök
457 022 328
Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni ért. Jogok 166 942 048
Műszaki berendezések, felsz, járművek 23 079 771
Egyéb felszerelések, járművek
267 000 509
Tenyészállatok
0
Beruházások, felújítások
0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
Összesen:
471 530 361

Kisvárda, 2021. április 30.

Növekedés
3 770 229
0
0
3 770 229
0
0
0
3 535 086
0
286 237 862
109 249 496
18 232 098
158 756 268
0
0
0
290 008 091

Csökkenés
9 062 263
0
0
9 062 263
0
0
0
9 062 263
0
0
0
0
0
0
0
0
9 062 263

Nettó érték
Záró
9 215 999
0
0
7 715 999
0
1 500 000
0
7 480 856
0
743 260 190
276 191 544
41 311 869
425 756 777
0
0
0
752 476 189

Nyitó
20 179 228
0
0
20 179 228
0
0
0
20 179 228
0
4 231 376 061
3 558 501 236
36 867 129
632 569 236
0
3 438 460
0
4 251 555 289

Záró
11 884 201
0
0
11 884 201
0
0
0
11 444 344
0
4 125 998 000
3 549 295 911
23 994 814
550 164 775
0
2 542 500
0
4 137 882 201

……………………………………………………..

- fordulónap után események nem voltak sem a Várda SE-nél sem a Várda Labdarúgó Kft-nél.
- játékosokhoz fűződő gazdasági jogok nem voltak egyik félnél sem.

Kisvárda, 2021.04.30.

Major Attila ügyvezető

