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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimolt6j:r 6s kiizhasznfsfgi mell6klet I pW-q+Z

2018. ev

l\ szervezretet nyilv6ntart6 bir6s6g megnev'e:i:6s;er T6rgy6v:

Kecskem6ti Tiirv6n

rd6szakterjederme: eo6sz 6v ffi r6red61.: 6vI EEEE"Et{-EE EiqEiE-Erd-EE
id6szak kezdete id6szak v6ge

V6lassza ki, hogy a besz6mo16 (6s kdzhasizlrtisiigi rnell6klet) az alihlbiak kr5ziil melyilkre vonatkozik!

a, Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sz6rmraztatott jogi szem6ly)
E
n

Szervezet neve:

SPORT Y

Szervezet sz6khelye:

lranyft6sziim: 
EEEE

Kozter0l:t neve:

Hdzszdnl trA I L6Pcs6haz: t--l Emelet:

lrdnyit6szdm: mII TelepUl6r;:

Kdztertilet neve:

Hdzsz6m: t-__l

EE-EE

eilt6: l----l

Nyilv6ntart6si szdm:
(Jogi szemdty szeruezeti egyseg esetiben; "Anyaszeruezet')

Bejegyz6 hatfuozat sz6ma:
(Jogi szemdly szervezeti egysdg esetdben:
Jogi szemdlffi nyiMdnttd haterozat szema)

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6s;zima:

0l0l0l0l0l6l7

EE| t{[i EiEtrEfl / E.mlt 44.1

EF]EEEIEIi]E-i!-EE

Szervezet.l Jogi szem6ly szerve:zeti egys6,g
KepvlselcueneK neve: Horviith Anik6

K6pviseli5 al6irisa:

Keltez6s:

Kiskunhalas F]FIE]E_EE-E]I!I

S

Jogi szern6ly szervezeti egys6g never:

Jogi szern6ly szervezeti egys6g sz6khelye:

Ny,v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nenr l,iUldhet6 be! Nyomtat\ra: 201.9.05.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet I pX_UZ

2018. 6v

lizervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g rreve:

v SPORT.

AzeEyszr:rusit,ett6vesbesz6mol6nr6rlege (,Adatoke,zerrorintban.)

El5z5 (iv El6t:.5 6v
helye:;bit6se

T-6rqy6v

ESzKozOK laxrivnx;

A. Br:fekt,etetteszkdzok

l. lmmirteridlis javak

ll, Tdrelyi eszkozdk

lll. Befektetett p6nzUgyi eszkozdk

B. Forg6elszkdzdk 24il 379

l. K6sz.letek

ll. Kdv,etel6sek

lll. Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkozok 24i' 379

c. Aktiv id6beli elhatSrol6sok

ES;IKOZEK OSSzESEN 24-t 379

FORRAS;OK,IPASSZ[VAK)

D. Saj6t t6ke 24i', 379

l. Indul6 t6ke/jegyzett tSke 100 100

I l. T6kr:v6ltoz5.s/eredm6ny 146 L47

lll. Lekdtott tartal6k

lV. Ert6kel6si tarral6k

V. T6rov6vi eredm6nv alarrtev6kenvs;errbril
(ko;ihasznu tevek6nyse gb15l'r

Vl. T6rgy6vi erdem6ny v6llalko;:6si tevriikr:nys6gbdl L L32

E. C6ltartal6kok

F. K0tele;zetts69ek

l. Hdtrasorolt kotelezetts69ek

I l. Hos szri lej6rat[ kotelezetts6gek

lll. Rordd lej6ratl kotelezeltsegek

Gt. Passz[v id6beli elhataroliisok

FOITRASOK OS;SZESEN 241', 379

Ny.ti'.:1.3 ,A nyomtatv6ny paplr alapon nenr klUlidhet6i be! Nyomtat\i'il: 201 9.0!i.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vrezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett 
I

6ves bisziimol6ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet I pK_442

2018. 6v

Szervezet I.logi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszer'(sit,et,t 6ves besz6mol6 er,edmr5nykimutatiisit 
6d,tokezerforintban.)

Alaptev'6lrenys6g V6llalkozasi te"rekenyseq Osszesen

el6zd 6v
helyesb[tese,

hargyev el6z6 6v el6zd 6v
iielyesb/ldse'

Mrgt'ev elozo ev e16z'6 6v
hetyesbftEse

brgyev

1. Ertdkesites nett5 6rbev6tele

2, Aktivdlt sajat teljesitmenyek
ert6ke

3. Egy6b bev6telek 5 035 5 017 5 035 5 017

ebb5l:

- tagdij

- ralapit6t6l l<apott befizet6s 5 000 5 000 5 000 5 000

- t6mogatds;ok 35 L7 35 L7

ebb6l: adomdnyok

4. P6nzUgyi mUveletek
bev6telei

A. Os:;zes bev6tel (1+-2+3+4) 5 035 5 017 5 035 5 017

ebbdl: kozhasznI tev6kenys6g
bev6telei 5 035 5 017 5 035 5 017

5. An)'agjelll3g( r6ford it6sok 3rl 35 34 35

6. Szerm6lyi jelleg0 rdforditdsok

elcbcil: vezetcj tiszts6gvisel6k
juttatiisai

7. Ertdkcsol(kenesi lefrds

B. EgY'56 r61'ordlt6sok 15 000 4 850 5 000 4 850

9. P6nzuovi m(veletek
rdfordit6sXi

B. Osszes rAfordftas
(5+6+7+8+9) 5 034 4 885 5 034 4 885

ebb5l: kdzhaszn0 tev6kenys6g
rdfordit6sai 5 034 4 885 5 034 4 885

C Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A-B) I L32 L L32

10. Ad6fizetesi kotelezetts6g

D. Tdrgy6vi eredm6ny (C-10) :L 1^32 L 132

Ny.,,r.:1.3 A nyomtatv6ny papfr alapon nenr l,rijldhet6 be! Nyomtat,rla: 201.9.05.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vr:zet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I pK-442

2018. 6v

Szr:rvezet / -logi szem6ly szervezeti egys6g t re,rte:

VAROS sPoRT.

Az egyszer(sitellt 6rves heszAmolo eredm6nykimutatdsa 2. (Adittok ezer rorintban.)

l\laptervt,rl lenlrs6rg V6llal koz6si tev,5kenys;69 0ss,zesen

el6z6 6v el6z:6 €v
helyedritdse

t,irgy6v el5z6 6v el6zd 6v
helyesbftese

6rgyev el6zd 6v elSzd 6v
hel.yesbitdse

6rgydv

Tirj6koztat6 adatok

A. Kozponti kolts6gvet6si
t6mogat6s

ebb6l:
- normat[v timogatas

B. Helvi onkorm6nvzati
kc,lts6gvet6s;i tdmogatds 5 000 5 000 5 000 5 000

ebb6l:
- normativ tiimogat6s

C. Az Europai Uni6 struktu16lis
al;rpjaibol, illetve a Kohezi6s
Alapb6l nytjtoft t6mogat6s

D. Az Eur6oai Uni6 kolts6o-
ve,t6serbcjl vaqy m6s 6llami6l,
nermzetkdzi szervezett6l
szArmaz6 tii.mogat6s

E. A szemelyi j6vedelemado
m'=qhat6rozott resz6nek az
acld'26 renderlkez6se szerinti fel-
herszn,6lds6r6l sz6l6 1996. 6vi
C)(XVl.tdrv6ny alapj6n 6tutalt
os sze(J

16 L7 16 L7

F. Koz:szolgiiltatdsi bev6tel

G, Adom6n)rok 1u 19

Ktinywizs gil 6i zilr ad6k
Az adatok k0nywizsg6lattal al6 vannak tdmasz:tva. m tsen n Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatv6ny papir alapon nem lr:i.ildtret6 be! Nyomtatva: 2019.0|t.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimol6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klet I pW_uz

2018. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1.1 N6ri': Szervezet

VAROS SPORT.

1,2 5z6khely: Szervezet

lriinyit6sz6m:

Kozterulet neve:
EEEE rerepur6s:

Emelet [-l

1"2 5z6khely: Jogi szem6ly szervezeti egli's(ig

lr6nyit6sz6m: n[!! relepul6s:

Kdzteriilet neve:

At6:

1"3 Bejegyz6 I Jogi szem6lly6 nyilvin(tdr hrartir,czat szima:

1,4 Nyilvdntartdsi sz6m: ("Anyaszervezet")
IeE.[rE.Emil/E[,EE/m

EiE-m-UDrtrAZ
1,5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti eg)t$69 ad6szima: EE!EEE|EIi|E-I!-EE
1,p Szerv.ezet / Jogi szem6ly szervrezeti eg),s6t)
KepvtseloJeneK neve: Horv6th Anik6

1.1 N6r,r: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

2. Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kOzh;rszrrf tev6kenys6gek bemutatiisa

Vdros versenysprrn szakosziliJiyninalc" didlcspon egyesulereinelr 6s didksport-kdrreinek
rragas szinto ut*rp6tl5s nevolCsi tevdkenysEg segfllir;e, a tellretsegek gondozdsa," valamint a

lehet$s6gek j*viulsa.

3. Kbzhaszn( tev6kenys6gek bemutat6sia lit,e'v6kenys69enk6nt)

!1.1 KtjzhasznI tev6kenys6g rnegnevez6s;er:

3.2 Ktjzhaszn( tev6kenys6ghez kapcsokldri lidzlfeladat, jogszab6lyhely :

3i.3 KrizhasznU tev6 kenys6 g t;6lcsopo rltjar : '. 616 term. szem6lyek 6:; szrlrvezet

3.4 KijzhasznI tev6kenys69b6l 16szesiil(ik !6tsziima:

3.5 Ktjzhaszn( tev6kenys6g f5bb eredrndinyei:

az egyesriletek 6s rdrsadalmi rizienrezetek pdlydztatdsdn*lc tdnrogptdsa Kiskunhalas Vdros
t{m og at5sa segits&;€,vel

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alaporr nem h,illdlret6 be! Nyorntatva: 2019.015.13 13.46.55

lllozterulet iellege



ir
xfEL>,FU( UZHffi
W

A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszimok6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I px_uz

2018. 6v

Szervezet I'Jogi szem6ly szervezeti egys6g nL!'ve;

5.1 C:61 szerinti juttatAs megnr-'vez6se ElSzd 6v 'I6rg'y6v

kiskunhalasi sportszeryezetek mgkbddsi tamoga tiisa 5 000 4 850

R,) C:61 szerinti juttatds megnevezdse ElSzd 6v' '11-619y 6v

5.3 C:61 szerinti jutattas megnevezdse El5z5 ev T6rgy 6v

C6l szerinti juttatdsok kimutatisa
(iisszesen) 5 000 4 850

Ci6l szerinti juttat6sok kimutatasa
(mindtisszesen) 5 000 4 850

5. Cel szerinti jutatt6sok kimutatisa
(Adatok ezer for intban.)

6. Vezet6 tiszts6gvisel5knek nyUjtott jutta'liir;

6,1 Tiszts6g ElSzd 6v (L) TiirgyErv (2)

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (L) T5.rgy 6v (2)

,4. Vezet6 tiszts6ovisel6knek nv'I itott
juttat6s (m indSsszesen) :

Ny.v.:1..3 ,A nyomtatv6ny papfr alapon nenr ]rrUrldl"et6i be! Nyomtat\/ir: 2Cl1 9.0|t.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett 
I

6ves besz6molt6.ia 6s ktizhasznris6gi melldklet I pK_442

2018. 6v

S;zervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

v, 5PORT.

7. K0zh:rszn( jog6ll6s meg6!lapitisihoz szrUksriges mutat6k (Adatok ezer fot intban.)

Alapadatok E:.l6zfi 6v (L) 1'drgy6v (2)

B. Evr:s iisszes bev6tel 5 035 5 017

ebhrdl:

C. A szem6lvi i6vedelemad6 meqhat6r,ozott r6sz6nek az
ad 626 ren d dl k'ez6se sze ri nti f e I h-asz n 6l6s ;61 6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. tiirv6ny alapjin etutalt tisszeg 16 t7

D. Kii:zszolgiltat6si bev6tel

E. Normatfv tAmogatis

F. Az lEur5pai Uni6 strukturilis alapjaibol, illrrtve
a Koh6zi6s Alapb6l nyfjtott timogat6s;

G. Korrig6!t bev6tel [B-(C+D+E+F)] 5 019 5 000

H. Oss;zes r6fordft6s (kiad6s) 5 034 4 885

I. Ebb6l szem6lyi jelleg0 r6forditds

J. Kiizhasznf tev6kenys6g riiforditiisai 5 034 4 885

K. Ad(izott eredm6ny L L32

L. A s:zervezet munk6i6ban kdzrem(kiidrii kri:r6rdek( dnk6ntes
Lev6kenvs6oet v6oz6 szem6lvek szAmir
( a kiiz6ril ekii 6 n k6nte s tev6kirnvs 6o 16l s zcil 6
,lOO5. 6vi LXXXV!ll. t6rv6nynek 6regiieleli::'en)

Erdforrds eilebfts^g mutat6i Mutat6 telj'esit,se

lgen Nern

EcN. ;12. 9 (d) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, . t:t] Ir fl
Ectv. t72.9 (4) b) [K1+K2>=0] IB t_I

EcN. tl2. 5 U) c) Kl 1 + I 2 -A 1 -A2) / ( H 1 + H 2) > 
=', Ct,.2 5l u txl

T arsad al m i tanrc g at'ofts eg rn uta;16 i Mutato te/7r:sit6se

Ectv. t?2.5 (5) a) [(C1+C2)/(c1+G2.) >=0,0,:,,)]' u E]
Ectv. t?2. S (5) b) [(Jt+12111117*H2)>>=Q,$,t IB fl
Ectv. t72. 9 (5) c) [(11+L2)/2>= 10 fci] u EX

lNy.v,.:1.3 ,A nyomtatvdny papir alapon nemr k,U|dhet6 be! Nyomtatr,'a: 201 9.0!t.13 13.46.55
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimol6.ia 6s ktizhasznrisdgi mell6klet I px-++z

2018. ev

S2:ervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g nr:ve;

Tdmogat6si program elnevez6se: SZJA 1%o

T6mogat6 megnevez6se:

T6mogatds forr6sa:

krizponti ktilts6gvet6s m

dnkorrndnyzati kdlts6gvet6s !
!nemrzt,rtkozi forr6s

m6s gazd5lkorl6 !
T6mogatds id6tartama: 20L8.O1.0t- 2018. 12.31

Temogatesi osszeg: 16 999

- ebbSl a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 16 999

- tdrgy6vben felhaszndlt 6sszeg: 16 999

- tdrg'y6vtren foly6sitott osszegl: 16 999

T6mogatSs tipusa: viss,za.ter[trlnd,5 ! visszil nem t6rit,end6 t[
Tirgy6v,ben l'el hasz:n6lt 6sszeg 16szlete:u 6se j crgciinenkrint:

Szemdlyi

Dologi 16 999

Felhalmoz:6si

0sszesen: 16 999

T'6mogat6s t6ng'y€ivi felhaszn616s6nak s;z i5vegers bemutatisa:

Az Uzleti 6vbern v6gz,:tt f(ibb tev6kenys6gek (rs pror;ranrok bemutatiisa

A kiskunhatasi szikhelyfi, sp,ortr;6lti tevdk.errys6i3et v6gz0 tirsadalrni szenrez€tek splartren{lez\rdnyeinek ds spomal
m 0kodesi kiad{sai nak tfnr ogatrsa

Ny.v.:L.3 A nyomtatveny papfr alapon nem lrtildl'retti be! Nyomtatva: 2019.0|t.13 13.45.55
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet eg_yszeriisftett 
I

6ves besz6mol6ia 6s kiizhasznrisfgi mell6klet I pK-442

2018. 6v

Tdrnogatdsi program elnevez6se: Mff ktld6si c6lti t6mogatAs

T6nrogat6 megnevez6se: Kiskunhalar.s V5.ros Onkorminyzata

T6nrogat6.s forr6sa:

kdzpo rti kciltsrigvet6s

6nkorrnAnl,zati kdlts6gvet6s

n
m

!nemzr,ltkozi forrds

m6s; gazdS,lkod6 n
T6mogatds id6tartama: 2018.01.01 .2018,12.31

T6rnogat6,si Osszeg: 5 000 000

- ebbdl a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 5 000 000

- t6rgy6vben felhaszndlt 6sszeg: 5 000 000

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg: 5 000 000

T6mogatds tipusa: visszat6rftend6 [ vissza nem t6ritend6 lI
T6rgy6vben fellhas:rn6lt 6sszeg r6szleterz6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 5 000 000

Felhalmo;rdsi

Ossizesen: 5 000 000

Tinrogall6s tSrgy6vi felhaszndlds6nak r;:liivegtls bemutatiisa:

cil ri Sportp6ly6zat ki irdsa

Az tizleti 6vben v6gzett fr5bLr tev6kenys6gekl 6s prograrnok bemutatdsa

A ld sku n halasi szdklrelyti, sponall ri tevdke nysd get v6g z6 rdrsadal nr i sz erdez elek spomal
nrtikGd€si kiaddsai nak titmogatiisa-

Sz:ervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g nreve:

VAROS SPORT.

Ny.v.:1,3 A nyomtatviny papfr alapon nern l<Uldhetr5 be! Nyonrtatva: 201!9.05.13 13,46.55

sporlren
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le t.ttOs kiinyw'itelt"yezet,6 egy6b szervezet egyszeriisltett 

I

ffi I U"es b[sziimo,Iija 6s ktiThasznfs6gi meil6klet | ,*_oor.
Hflilfit I ^^_^ . '

q!.,N 1 }D18. ev 
I

Szervezet ,l Jogi szemdly szervezeti egys6g neve:

Clsatolt merll6kletek

PK442-0 1 Kdnywizsg dl6i j elenti s

PK442-02 Szdveges beszdmol6

PK-442-03 Jegyzdkdnyv

Melldklet csatolva:

Er edetivel r endelkezik:

Melldklet csatolva:

Ere iletiv el r ende lkezik:

Melldklet csatolva:

Er e detiv el r ende lkezik:

Mell1klet csatolva:

E r e d e tiv el r en de lke z ik :

Melldklet csotolva:

E r e d e tiv e I r e n d e lke zik :

Melldklet csotolvo:

Ere detiv el r e ndelke zik:

E
E

T
E

E
E

T
T

x
m

n
n

PK-4,42-A4 Jelenldti {v

PK-442-AS Meghatalmazds

PK-442-C\6 Egydb

Ny,\/.:1.3 A nyomtatvSny papir alapon nem l,liildl"retti be! Nyomtat\/a: 2019.0li.13 13.46.55
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liiskunhalas Vriros Sportir{6rt Ktiza,la pitv6 ny alaplt6inak

\f6lem6ny

Elvdgexern a Kiskunhalas vrlros sportjrtuirt Ktizalapiw6ny (p Tiirsasig') (6100 l(iskunhalas. H.ertesz u. 2g,,A.. 0j pk
61009/1991/45) 2018' dvi egl,szerilsitelt eves beszimoltijdnak konyvvizsgiilar:ziq amely egyszerrlsitett dves beszlLrnol6 a
2t3I 8' december 3 I -i fordulonapm kdszite tt merlegb6l - melyben az es:d<6zol,: ds forriisok egyezfivegdssz-ege j79 E Ft,
a targ''cvi eredmeny alapteveken5rseg!(il (kozhasarri tevdkenys€gbol) 132 E rt(ny,eresdg) -, es ar: ug/a.nezen i6dpontr.al
vtlgzdd6 iizleti dvre vonatkozd eredrn6nry-kimuutdsb6l, valamint a kozhasznrjrsagi rnellekletbol all.

vdlen€nyem szerint a melldkelt e,gyszerlir,itett tivesi beszdmol6 megbizhatti ds vald:; kdpet ad aT6rsasiig l0lg. cler:ember
3lt-€n ibnn6ll6 vagyoni is pdnzitgyi helyz:etdr6l, valamint azezenidop,onttal v€gz6d6 iizieti dvre.vonarkoz6 j6r,edeimi
hr:lyzetdnil a Ivlagyarorszig'ln hatdiyos;, rr szirnvitehol szdl6 ?000. dvi C. tr)nennyel ossehanl;,ban {a toviibbiakban:
,,szimvitel i ttirvdny,,).

A v6lem€ny alapja

Konywizsgiilatomat a Maglar Nemzeti KOnyvvierg6lati Standardokkal dsszlrargban es ai k6nyvvizsgiiiatra .vonarkr:zd

- 'Magyarorszagon hatal.l'os'- tdrvdnyeli trs eg1'db-iogszabdlyok alap,r6n hajtottanr vegre. Ezen stantJardok ertehtidhen
lenndlld felel6ssdgern bdvebb leirdsrit jr:lentds€m ,,4 korywizs.qdld cgrs;erilriteu ih,es hes:cintold k1t tt,i:5gaiariirt
vullt lbl etdssdgd' szakasza tantakniuza.

Ffggetlen vag''ok a t{rsasrigt6l a vonatko?6, Mag,'arorszdgon hardlyos jogsarbdlyokban ,Js a l\,larg"*-ar Konl",.vizsgiiloi
Karnara ,, A k0nywizsg6l6i hivatts m4garnrtiisi (etikai) szabdlyair6l €:; a tbgy,slnll eijri#sr6l sz-rild szabal-v,:zara,,_ban.
I'alamint az ezekben nem rendezett kdrdrgsek tekimtetdben a Nemzetliozi Etikai standardok l'estii.lete irltal kiaek:n
,,Konyvvizsgiilirk Etikai K6de.xe"-bcn (ut IESBA K6dex-b,en) tbqlaltak sz:rint, d.s rnee,feleleti az
ug:ranezen nomrikban szerepl6 tov6bbi etikai eldirrlsolinak is.

Megg'6z0ddsem, hogy- az iltalarn mtgrzerz(:tt l<Onywizseiilati bizonyir€}1 elegendd cs megfel,el6 alapor n,vujt
vdlemdnyemhez.

Egy6b informdci6k: A k6zhaszrr6s6gri nrelld;klet

Az egyeb infornr6ci6k a Kiskunhalas Viirc,s Sp0djhdrt Kdzalapirviiury 20 18. d,ii kdz{rasznrisiigi nrelliiklerdbdl rillnak.
A vezetds felelds a ko'zhasznrisdgi me,tldkletnek a 350/2011 (xll.3c.) Kormdnl.rend€,let voilatkrtz6 eloir6saival
tisszhangban tonen6 elkdszitesde.rt. A .ieiientdsem ,,vdlemdny" szakeLszdban az egvszerfisilett dves besrdnr,:lor-a
a<iott vilemdnyL'm nenl r'onatkozik az egyeb i.nformiiciokra, 6s az egyeb inforrniicidkra vonatkoz.an nem
bocs6tunk ki semmilyen fornt6jri bizonyor;siigc,t nlnlj16 k6vetkeztetiist.

Az egyszerir"sitett dves besz6mold iltalam ve-s;reff ktinyvvizsgdlat6r,al kapc:rrrlatban az en lelel6ss;dgen:i ,,' e{yeb
infc'rmiiciok 6tolvas6sa ds ennek s'oriin e.nnak m6rlegeldse, hogy az r;gydb infonr6cirjk ldnye-uesen
elle:ntmondanak-e az egyszerfisitett dves b,:sziirnol5nak vagy a kony'vvizsgrilat sor6n sze:rzettismereteimnr:k, va_ry
egyr,bkdnt rigl' trlnik-e' hogy azok l€ny,egos hibas 6llitrist tartalmaznak. Ha az elvdgzeff munli6nll alap,liin a-ra a
kovr:tksztsl6tte jutok, hogy az eg'ydb info'rm6ci6k l6nyeges hib6s dllitdsr tartalnraznak. kdtele,ssil;em ea: a rcnyr
_ielenteni. Ebben a tekintetben ninr:s jelenl.eni val6:m.

,*,



A, vezet€s [6s az irinyitdssal megblzott szerm6lyekl felel6ss6ge az egyszer6sitett 6ves bes:z6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszertsitett d'/er; besziimoldnak a saimviteli tdrvenn)rel Osszhangban r6,tfn6 es a val6s
bemutatds ktivetelm€nydnek megfeklO elktiszitdsd6rt, valaminr uz olyan bels6 kontrqlldrr. arnelyet a 

'ezerdssztlks€gesnek tart ahhoz. hogy lehetrlv,f v6ljon az akix csal6sb6l, akdr hib6ir6l ered6 len;,,eges hibd:; 6l litastol
mentes egyszerilsitett 6ves beszfunoltr elkdsz:itese.

Az eglszer0sitett dves besz6mol6 elkdszifd:se sor6n a vezetes felel6s az€rt, hogy lblmdrje a Tiirsasifupak a

viillalkozis folytatisdra val6 k6pess€gdt 6s az adott helyzetnek megfulel6en koizdtegy,e a v6llalkoziis fblyar6s6val
krpcsolatos informacidkaq Yalamint a I'ezettis felel a viillalkoais folytatiisiinak elvdn alapul6 eg/sier0sitett eves
beszAmol6 osszeallidsAert. A vezetesnel< a villalkozds folytat6sanalk elvebol llell kiindulnia, ha ennek az rllvnek
az: drvdnyestildset eltdr6 rendelkezds nenr akadiilyozza, iLletve a vdllalllozitsi tevdkenyseg tblyatiisinak
ellentraond6 t6nyez6, k0riilm6ny nem 6ll fen::r.

A:r iriinyitissai megbizott szemelyek :lelel6sek a Tiirsasiig pdnziigyi besz6moliisi foly,arnat6nak t'eliigyeletddrt.

A kf nlwizsg6l6 egyszeriisftett 6ves beszdnrold k0nywizsgdlar66rt val6 felel6ss6ge

A kOnywizsgdlat sordn cdlom kell6 bizrnyoss6got szerezni an6l, hogy az egl,szertisfterr dves besz6mol6 egesze
nem tartalmaz akiir csaldsb6l, ak{r hdbrib6l ered6 ldnyeges hibds rillit6st, valamini az, hogy enrek alap.i6n a
vdlemdnyemet tartalmaz6 ftiggerlen ls0nywizsg6l6i jelentdst bocsfssak ki. .A kell6 bizorryossag rnagas tbkti
bi:zonyossdg, de nem garancia arra. hogy a Ivlagrar Nemzeri Konylvixgiilati Strrndardokkal osszhangban elvdgzett
kon.vvvizsg{lat mindig felt6rja az egyriblc€nt l€tez6 ldnyeges hibds itlit6st. A hib6s 6llitisok r:re<ihetnek csat6sb6l
va.ry hib6b6l, ds ldnyegesnekmin6si,ilnek, ha Csszeril lehetaz a y6rakoz6s, hogy,326|q 6nmaguk.ban vagy egyuttesen

.befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott e,g;'szenisitett eves besz6nrol6 alapj6n meghozotr gazdeLsrigi d0nt6r;eit.

A MaryarNemzeti Kdnywizsgdlati Stan.&rdok szerinti kOnywizsgiilat. eg€sze soltn szakmai megitdlest alkaln:azok
ds szakmai szkepticianust tanok fen-n.

Toviibbri:

' Azonosftom es felmirem az ery:izenlsitlfi ives besziimol6 akir csakisb6l, akiir hibdb6l r:red6 ldny,eges hib6s
6llitasainak a kock6zatait, kial;lkitom ds vdgrehajtom ,Lz ezen l;ocMzarok kezeldsdre alkillnras
kdnyvvizsgdlati eljiirdsokat, vaJamint elegendd 6s megfelel6 konyvvizsg6lati bizonyixekot szerzek a
vdlemdnyem megalapozdsdhoz. A csalisbdl ered6 ldnyeges hibds dllitAs fel nem tardsanak a kockdzata
nagyobb, mint a hibab6l ered6r5, mivel a csal6s magiiban foglalhat dsr;zejritszast, hamisitdst, s;-6ndekos
kihagy6sokat, rdves nyilatkozatc,ket, vagy a bels6 konrroll fel0lir6sdt.

.' Megismerem a kdnywizsgiilat s:remponti6b6l relevdns bsl:;6 kontrolltt annak drdek6ben, ho1;v r:lyan
k6nyvvizsgdlati eljdrrisokat tervezzek meg, amelyek az adatl. kdriilm€nyek kozotr megfeleldek, de nem
azdrt, hogy a Tdrsasdg bels6 kontolljdnak hatdkonysdg6ra vonatkozdan vdlemenyt nyiilv6nitsak.

' Ertdkelem a vezetds 6ltal alkatmazon. szirnviteli politika rnegfelel6srig6t 6s a ve;:etds {ltal keszitett
sz6mviteli becsldsek ds kaprcsol6dr: kdz".zdtertelek dsszenisdg€t.

K0vetkeztetesi vonok le a.rrtil, [o,gy helyr5nval6-e a vezetds reszdriil a viillalkozis lolyrat6siinilk i:lvdn
alapuld szimvitel alkalmaziisa, villanrint a megszerzett ktinl,vvizsigiilati bizonyitdk illapjin arr6l. hog.v
fennilll-e lenyeges bizonytalansdg olyarr eseminyekkel vagl' fblterelekkel kapcsolatban, amelvek jeh:r:tris
k€tsdget vethetnek fel a T'drsasiig vdllalkozds folytarAsilra vall kdpessrigdr illet6en. Amennyib,en irzr a
kdvetkeaetdst vonom le, hogy ltin''reger; bi:zonl,talansiig iill lbrrn, fiiE:getl,:n k6nyvvizsgaioijelentiisernben
fel kell hivnom a figy,:lmet az e1ryri;zenisitett eves beszimokrb;an ldv6 kapcsold<i6 kcjzzdtdtelekrr. va1;v ha
a k0zzdtetelek e tekintetben ne,tn megfelel6ek, min6sitenr:nr kell vdlerndnyemet. lldverkeztereserm a

fuggetten kdnyvvizsgdloi .ielentdsem dritum6ig megszerzett konyrrvizsgrilati bizonyiti,kon alrrpuinak.
J0v6beli esemdnyek vagy feltdtelerk az,:nban okoz:hatjik azt, hog.v- a T;irsas6g nem rucl.ia a vhllalkoziist
folytatni.

Endkelem az egyszeriisitefi 6ves besziirnol6 dtfog6 prezerit6lAsdt. fbldpirisdt is rarlalmiit. bel:ertv,r: ;"r

hi



kieg6szit6 melldkletben tett k$zzet'Steleket, valamint drttjkelenr azt is, hogy az egy-szerfi.silett 6ves
beszdmol6ban teljesiil-e az arapurr szolg6r6 ilgyretek 6s esemdnyek vardrs bemuratiisa.

t fi7 iranyit{ssal megbizott szem€l;tek tudomdsifu'a hozom - egydb kdrddselk mellett - a ki5nyrvizsgiilat trjrvez-ett
hatdkdrdt 6s iitemezesdt, a kOnlvrrizsgtilat jelent6s megallapitdsai! beledrtve a Tarsasdg 6ltal alkalrrrazn$ belsri
kontollnak a konywizsgillator sor6n rilblam azonosiroft jelenrds hirinyossrigait is. ha voltak ilyenek.

s( r1A L--
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Kiskun h n l*e Yii ros $po rrtjfisrt Ksra h p fh'li n y Ku:rntd ri u m.
Ulis$rdl

lBeru* h Lrjos KuHt*gium

20I9.05.13, I7.,00

J*lcn v*nn*kl Jelenl*ri {v seerinl

A-q$nf$.Hqrvith Anikd a Kuratdriurn eln&kc {ldvdall, €s nr*gsllapttje hogy h*t6roentk6prs

:"Iy*,rTlT1*;.- luptoul1{ porrrok ismerteti. a n,.uer.irt oupirrrJij*ilfrn, 3 isen
szaYeutttal elfoggdtd[ Jegtru&k$nyyrcaetdnek f.€kdri .fincac niiintst, niicterftane]. Nigy
Em6t. .A felkrirr jegrd6konywe::erfr t ds hi telesitd r .gyh* gu tse - uJ*;*

Nqoir*u4i,,psntnk"

I.) Prf,ly{atok clsrimordgj,r rk tri{nyossdgainak *rn{z&e
2.) 2018-r* becz{mold €c kErhns,nrts{gi jelent€r elrhgatl{r*
3.) 2019-er p{}ydzrr klirdrn
4.) Eg$6b

l. napiretdi pont

H"ry}ry e$.k! tfi{tcozwfa,a &qoks hogy a hi6nyp6rr*sok be€rreerr*}r, pzeer a ?0,rg.
as pdlyrizarok lezdrhat6ak, ,{ ta;gok ea elfogadjdk. 
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2. napirendi pont
tlorvdth fuikti irmeritti r 3{}I[i"ss beszdmoldg kirdr anruali r*sr,lereirs, mely szgm,ak

lilere . 
* t g,lk, ${tltt ismerrtek, valamint a ktizhuro,r:*4gi msll*kletrt isrnr:rtEti.

Ydtf dly*y{re bacealia a melL5ketr bem{rnot 6 r ( I . me lt,f ktei)A Kiskunhblts Ydros Sportj{drt Alapltvdrry tagiai a hesgdimglsr iimtizrfk,
kieg$szltdsilk nem volt.

i Sgolo 3 egyhxrgu sr:er.ae&f!*1. a kilnpt'ie;gfidi j
hst$rozflt szdrnmnl a 2018i-as bes'zirnotdt *i kOzlJsznrisd

isrrrcreilS-ben l;?CI I $-es
j ri errtdst elfog*djol.

0. gWl$st'
A Pdhr{adi, f.lhfq* -*, a fiilgmti ud#tapr Usszedl[ruttflq I jeg;nz6kfurp
IT4tiryne ktpcd. {1xfq+* t*iur.,uz .sourrt r"*il&rw"l"k ii**i;'ir *
kistunhalm.hu weboldalon' megielcnilu

{. wi$#{ttrgrt

Emr{b tfqd+ Sltet$nyihniffie,,& Uldrt Ho.r#h Anlkd boz{rja

Ho.rvdth Anik$
Elnflk

Kiskunbalas 20 I 9.05. I :.
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Kishu n hals* v { ros s portj66rt Kiize tg pltr.rf, n y Ku rs ts rri u m.
IIld*Srdl

Kiekunhsla*, llernsth tajos Kollftlium

l{}lg_5"I3, I?.00"

nr$:v -_-_ALAIRAS
{'*rsy ErE[ r t[;;;--77

\ .i'iA*,4 frr'
Vinnze Br*lint
Horv$th Anik6 i*f-----zz--
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K6sziilt: a Kiskunhalas Viros Sportji66rt Kiizalapitvriny Feliigyeld Bizottsig tit6s6rOt
2019. m6jus 23.17 6rakor

Az iil6s helyszine: Bundzs6k Dezs6 \'6rosi Sportkiizpront (Kiskunhalaso Kert6sz utca
28/A)

Jelen vannak: Szil6gyi P6l Ferenc FB-elnok, Mig Gyorgy FB-tag, Zseller P6l FB-tag

NAPIRENDI PONTOK:

1. A kett6s kiinywiteltvezet6 ep;y6b szeryezet egyszertisitett 6ves besz6mol6ja 6s

ktizhasznris6gi mell6klete.
Kiskunhalas Viros Sportj66rt Kiizalapitvfny 2018. 6vi kiizhasznfsigi jelent6se

2. Egyebek.

Szildgyi P6l Ferenc a Feltigyelo Bizotts6g eln<ike. mint levezeto eln<ik kcisz<inti a megjelenteket,
megSllapitja, hogy hatitrozatkepes a bi:zotts6gi iil6s, mivel valamennyi bizottsSgi tag.jelen van.

Javasolja, hogy a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok kertiljenek megfirgyal6sra. A
napirendi pontok m6dositSs6ra javaslat nem 6rkezett, az eloterjeszt6st a bizotts6gi tagok
egyhangtlag el fo gadt6k.

1. napirend:

Szilrigyi Piil Ferenc FB elnok ismerteti a Feliigyelo Bizotts6g tagjaival a20l8.6vi egyszenisitett
besz6mol6t, Kiskunhalas V6ros Sportjrl6rt Kozalapitvilny 2018. 6vi A kettds kiinywitelt
vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhasznfsigi mell6klet6ben
szereplo adatokat, a fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6st, a teljess6gi nyilatkozatot,l'alamint a

kurat6riumi besz6mol6t 6s p6nziigyi.ielent6st. A feliigyel6 bizottsrig tagjai meg!<aptdk a az

ismertetett dokumentumok m6so latait.
A rendelkezesre 6llo iratok alapj6n 6s:rrev6tel, bejelent6s 6s egy6b kieg6szit6s nem volt, ez6rt
az alitbbr hat6r o zatot ho zta a F eliigyel ti B i z ott s 69 :



A Feltigyel6 Bizottsfg egyhangrilag elfogadta a Kiskunhalas \'6ros Sportjri6rt
Kiizalapitviny 2018. 6vi tev6kernys6g6r6l sz6l6 egyszeriisitett beszimol6jit 6s

ktizhasznfsigi jelent6sdt azzalrhogy azt elfogadisra ajinlja a Kurat6riumnak,

felel6s: SziLigyi Pil Ferenc
Hatirrid6: azonnal

2. napirend: Egyebek

Szil6gyi P6l Ferenc miut6n egy6b b,ojelent6s, kieg6szit6s nem hangzott el a megjelentek
reszdrol, megkoszdnte a megjelen6st 6r; az iil6st berekesztette.

K.m.f.t.

Szilfgyi P6l Ferenc
tb. elnok

. -,/r',01 -/
' -'Zsefi€r Pii

fb. tag

/>?-^
Mig Gyiirgy

fb. tag
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Kiskunhalas Vdros Sportjddrt Kdzalapfndny Kuratdriumdnak

F e' I iigy e'16 B izotts dg a il l 6 s 6 rdl.

helyszin: Bundzs6k Dezs6 Virosi Sportkiizpont
Kiskuntralas, Kert6sz utca 28lA

id6pontl 2019. mijus 23. 17 6ra

Szil6gyi P6l Ferenc FB. elnok:

Mig Gytirgy tag:

Zsell6r P6l

Meghivottak:

Horv6th Anik6 kurat6riumi elntik:


