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Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 
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1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 
 
Az ÚMT Sport Kft. korlátolt felelősségű társaságot Gyurkovics Tibor és a Megyeri Tigrisek 
KHKK (képviseli  Dudás József, Páli Gábor) alapította 2016. április 19-én. Társaságot a 
cégbíróság 2016. április 20-án jegyezte be 01-09-281234. cégjegyzék számon. 2017-től a többségi 
tulajdonos megvásárolta kisebbségi tulajdonos üzletrészét és így egyedüli tulajdonos lett. 2020-as 
évben tulajdonos váltás történt, és 2 tulajdonosa lett a cégnek. 
A Társaság jelentős társasági adó és önkormányzati támogatással sportcsarnok-építés hajt végre 
Fóton, melynek befejezése a következő üzleti évre datálható. 
A társaság áttért a KIVA adózásra 2021. október 1-vel, jelen beszámoló 2021.október 1-től a 
normál üzleti év végéig, azaz 2021. december 31.-ig tart. 
 
A Társaság törzstőkéje 2021. december 31-én 3 000 000 HUF, amely teljes egészében pénzbetét. 
 
Tulajdonosok: 
 
Név:               Megyeri Tigrisek SE  
Lakcím:             1042 Budapest, Virág u.39. 
 
Név:               Fót Város Önkormányzat  
Lakcím:             2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
 
 
A Társaság tevékenysége: 
 
 Egyéb sporttevékenység – Főtevékenység 

 
 
A Társaság bejegyzett székhelye: 2151 Fót, Malom utca 1. 
 
A Társaság ügyvezető igazgatója, aki jogosult a beszámoló aláírására: 
 
Név:    Vasa Zoltán 
Lakcím:  2146 Mogyoród, Erdősor utca 17. 
A képviselet módja:   önálló 
 
 
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
 
Audit-Line Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft végzi  

(1107. Budapest Balkán u. 12. MKVK 000030,  

személyében eljáró könyvvizsgáló: Eszenyiné Fekete Ágnes (MKVK: 003172) 
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A beszámoló összeállításáért felelős: 
 
neve:  Krasznay Hajnalka Ibolya 
regisztrációs száma:     201178 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 
  
a) Az elszámolás alapja 
 
A Társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A választott mérleg az “A” típusú, a választott 
eredménykimutatás az “A” típusú, összköltség eljárás. Az egyszerűsített éves beszámoló a magyar 
számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.  
 
A számviteli politika az előző évhez képest nem változott.  
Az értékcsökkenéseket évente egyszer számolja el a társaság. 
Az előző évhez képest nincs eltérő eljárási módszer, ezért nincs is eredményre gyakorolt hatás az 
idei üzleti évben.  
A számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és az adó törvény szerinti értékcsökkenési 
elszámolása megegyezik. 
 
A társaságnak nincs visszavásárolt saját üzletrésze a beszámoló időszakban. 
 
A beszámoló készítésének időpontja 2022. február 28.  
Mérleg fordulónapja:    2021. december 31. 
 
A Társaság könyveit HUF forintban vezeti. 
 
 
b) Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása 
 
A könyvvezetéstől eltérő devizanemben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes, MNB által 
jegyzett középárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet 
felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam-különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy 
veszteség az eredmény-kimutatásban kerül kimutatásra. 
 
c) Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 
 
Lényegesség az ellenőrzések megállapításainál 
 
Jelentős összegű hiba 
 
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák, hibahatások – eredményt, saját 
tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve 1000 e Ft értéket.  
A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell 
szerepeltetni, azok eredményre gyakorolt hatása nem érintheti a tárgyévi adatokat. 
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Nem jelentős összegű hiba 
 
Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák, hibahatások – eredményt, saját 
tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve 1000 e Ft értéket.  
A nem jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban 
szerepeltetni nem lehet, azok a tárgyév adatait érintik, az eredményre gyakorolt hatás tehát az 
eredménykimutatás megfelelő tárgyévi adatában jelenik meg. 
 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba 
 
Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző 
üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja 
(növeli vagy csökkenti), lényeges mértékű hibának kell tekinteni.  
 
 
d) Lényegesség a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások tételeinél 
 
 
Amennyiben a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások elszámolt tételei között az 
eredményre gyakorolt hatás szempontjából jelentős tételek vannak, azokat a kiegészítő 
mellékletben jogcímek szerint részletezve be kell mutatni.  
 
 
e) Kisvállalati adó 
 
A kisvállalati adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredmény-
kimutatásban elszámolásra. A társaság normál módon a jelen jogszabálynak megfelelően 
határozza meg a fizetendő kisvállalati adóját. 
 
Adó alap:      2 040 e Ft 
Növelő tételek összesen:         0 e Ft 
Csökkentő tételek összesen:          0 e Ft  
Módosított adó alap:       2 040 e Ft 
Számított kisvállalati adó:      224 e Ft 
 
f) Jelentős összegű hiba javítása 
 
Az beszámolóval lefedett időszakban nem volt jelentős összegű hiba, aminek javítása szükségessé 
vált volna. 
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3. ÉRTÉKELÉSEK (adatok eHUF-ban) 
 
 

Jelen beszámoló három hónapos időszakot ölel fel, míg az előző beszámolóval lefedett időszak 
kilenc hónapot, ezért az adatok nem összehasonlíthatók egymással, azok kizárólag tájékoztató 
jelleggel kerültek feltüntetésre. 

 
Eszközök és források alakulása: 
 

a) Tárgyi eszközök 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Tárgyi eszközök 860 621 e Ft 1 144 072 e Ft 
Összesen 860 621 e Ft 1 144 072 e Ft 
 

b) Pénzeszközök 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

HUF pénztár egyenlege 1 689 e Ft 1 689 e Ft 
HUF bankszámla egyenlege 32 031 e Ft 28 957 e Ft 
Összesen 33 720 e Ft 30 646 e Ft 
   

c) Követelések 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Egyéb követelés 2 e Ft 2 e Ft 
Összesen 2 e Ft 2 e Ft 
 
 

  

d) Saját tőke 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Jegyzett tőke 3000 e Ft 3000 e Ft 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 e Ft 0 e Ft 
Tőketartalék 0 e Ft 0 e Ft 
Eredménytartalék 272 e Ft 1 183 e Ft 
Lekötött tartalék 0 e Ft 1 169 e Ft 
Adózott eredmény 912 e Ft 322 e Ft 
Összesen 4 184 e Ft 5 674 e Ft 
   

e) Kötelezettségek 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 909 290 e Ft 1 112 742 eFt 
Összesen    906 290 eFt 1 112 742 eFt 
   

f) Passzív időbeli elhatárolások 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 e Ft 0 e Ft 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 10 525e Ft 10 731  e Ft 
Összesen 10 525 e Ft 10 731 e Ft 
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Költségek, ráfordítások és bevételek alakulása 
 
 

a) Árbevétel 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

   
Árbevétel 588 e Ft 511 e Ft 
Összesen 588 e Ft 511 e Ft 
 

b) Egyéb bevételek 
 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Egyéb bevétel 31 855 e Ft 5 563 e Ft 
Összesen     31 855 e Ft    5 563 e Ft 
   

c) Anyagjellegű ráfordítások 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Anyag költség 31 e Ft 31 e Ft 
Igénybevett szolgáltatás költsége 
Közvetített szolgáltatás 

7 589 e Ft 
588 e Ft 

7 589 e Ft 
588 e Ft 

Egyéb szolgáltatás 2 985 e Ft 2 985 e Ft 
Összesen 11 193 e Ft 11 193 e Ft 
   

d) Személyi jellegű ráfordítások 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

Bérköltség 6 120 e Ft 2 040 e Ft 
Bérjárulékok 1 040 e Ft 0 e Ft 
Összesen 7 160 e Ft 2 040 e Ft 
 
 
 

  

e) Egyéb ráfordítás 
 

2021.szept.30. 2021.dec.31. 

egyéb ráfordítás 19 e Ft 50 e Ft 
adott támogatás 0 e Ft 0 e Ft 
Összesen 19 e Ft 50 e Ft 
 

f) Adózás 
 
A Társaságnál még nem volt teljes körű adóhatósági vizsgálat Az adóhatóság a vonatkozó 
adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat, és 
pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg.  A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan 
körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat. 
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Mutató számok: 
 
Nem érdemes mutatószámokat készíteni az időszakok egymástól eltérőek, ezért nem 
összehasonlíthatók az adatok. 

 
 

4. MÉRLEG FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK 
 
A Társaságnak a beszámolási időszakban nem keletkezett mérlegen kívüli tétele. Átlagos 
állományi létszám: 1 fő. 
 
A fordulónap után nem történtek új kötelezettségvállalások, nem történt új hitelfelvétel, nem 
történt új garanciavállalás a társaság részéről.  
Nem várható a társaság struktúrájában változás a következő üzleti évben.  
A Társaságnak a beszámolási időszakban nem keletkezett mérlegen kívüli tétele.  
Az ÚMT Sport Management Kft. által nyilvántartott kapott és el nem számolt támogatása 
december 31.-i fordulónapon: 
Megyeri Tigrisek Egyesülettől kapott, rövid lejáratú kötelezettsége: 420 000 Ft 
Fóti Önkormányzattal szemben fennálló beruházásra kapott támogatás összege: 1 032 287 344 Ft  
Fóti Önkormányzattól  üzemeltetésre kapott és el nem számolt támogatás összege:  36 626 815 Ft 
 
A befektetett eszközöket a még üzembe nem helyezett beruházás értéke képezi, melynek 
üzembehelyezése várhatóan a 2022.üzleti évben valósul meg.  
 
A Társaság működésére a koronavírus-járvány nem volt hatással. 
A Társaság működésére a mérleg fordulónapját követő orosz-ukrán háború kitörése nem volt 
hatással. 
 
A Tulajdonosok az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezik el, osztalékfizetés nem 
lesz. 


