
RKA Kosárlabda Kft.
7632 Pécs, Megyeri u.74.     
Adószám: 27980833-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-085173

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a társaság 2021. évi beszámolójához

Ezen kiegészítő melléklet a számvitelről szóló – többször módosított – 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően
készült.

Azokat a kiegészítéseket tartalmazza, amelyek a mérlegben és az eredménykimutatásban szereplő adatokon túlmenően
a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

Pécs, 2022. július 5.

 
                                                                                                                             Gőbl Gábor
                                                                                                                              ügyvezető



A.)  ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) A vállalkozás bemutatása  

Az RKA Kosárlabda Kft. 2020. július 6-án alakult és 2020. július 8-án meg is kezdte tevékenységét.

A társaság alapítói:

Tulajdonos Törzsbetét eFt

„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány 2 400  

 Budafoki Kosárlabda Klub 600  

 Törzstőke összesen: 3 000

2021.  április  15-én  a  „Rátgéber  Kosárlabda  Akadémia”  Alapítvány  megvásárolta  a  Budafoki  Kosárlabda  Klub
üzletrészét.

A társaság fő tevékenységi köre: TEÁOR 9319 – Egyéb sporttevékenység

Az RKA Kosárlabda Kft. NKA Pécs néven 2020. szeptembere óta az NB I. B Piros csoportjában szerepel az MKOSZ
országos  versenyrendszerében.  Elsődleges  szakmai  célunk,  hogy   az  akadémiai  képzési  modellből  érkező
legtehetségesebb fiatal játékososoknak játéklehetőséget tudjunk biztosítani a felnőtt magyar bajnokságban - kiélezett
tétért  zajló  körülmények  között  is  megfelelő  versenytapasztalatot  és  fejlődési  lehetőséget  biztosítva  számukra  a
legmagasabb (magyar válogatott) szint eléréséhez. 

2.)   A számviteli politika fő vonásai  

• Az alkalmazott számviteli szabályrendszer: a 2000. évi C. tv.  (SzT) és módosításai
• Az üzleti év időtartama  megegyezik a naptári évvel, a fordulónap december 31.-e
• A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló
• Az  egyszerűsített  mérleg  formája:  „A”  típusú,  a  számviteli  törvény  szerinti  tagoláson  túl  tovább  nem

részletezett
• Az eredménykimutatás választott formája: összköltség eljárású  „A” típusú
• A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év április 30
• Leltár: a fordulónappal, eszközök és források mennyiségi és értékbeni számbavételével, tényleges bekerülési

értéken
• Éves zárlat: a fordulónap, valamint a mérlegkészítés időpontjáig felmerült – a beszámolási időszakot érintő –

gazdasági események minősítése, számbavétele után
• Jelentős összegű hiba: a SzT 3.§ (3)/3 pont szerint
• Behajthatatlan követelés: aránytalanul magas a végrehajtás költsége, ha az meghaladja a követelés 70 %-át;

enélkül is minden 50 eFt alatti tétel
• Nem jelentős a maradványérték: kisebb, mint az eszköz éves értékcsökkenési leírása, vagy kevesebb 50 eFt-nál
• Értékvesztés követelésekkel szemben: ha a megtérülés várhatóan kevesebb a követelés 90 %-nál
• Értékvesztés készleteknél: ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete nagyobb 10 %-nál
• Devizás  tételek  év  végi  értékelése:  a  vállalkozás  valamennyi  devizás  követelést  és  kötelezettséget  a

fordulónapi árfolyam alapján átértékeli
• Devizás tételek forintra átszámítása FIFO módszerrel történik Magyar Nemzeti Bank árfolyamon
• Vásárolt készletek évközi nyilvántartása: nincs
• Amortizáció:  terv szerinti  értékcsökkenési  leírás a bekerülési  értékre,   lineárisan,   a hasznos élettartamból

következő  leírási  kulcs  alkalmazásával,  az  üzembe  helyezés  napjától   a  maradványértékig,  a  0-ra  történő
leírásig vagy az állományból történő kivezetésig, havonta; a 100 eFt (nettó) egyedi beszerzési értéket meg nem
haladó eszközök bekerülési értéke a beszerzéskor egy összegben elszámolva



B.)  A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mivel  a  társaság  2020.  júliusában  alakult,  az  előző  évi  mutatószámok  –  és  így  az  összehasonlíthatóság  -  nem
értelmezhetőek.
                                                                                              2021.12.31
 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1,28 %               

 I. Immateriális javak 1,28 %        

 II. Tárgyi eszközök

 III. Befektetett pénzügyi eszközök

 B. FORGÓESZKÖZÖK 98,64 %      

 I. Készletek

 II. Követelések 25,69 %    

 III. Értékpapírok

 IV. Pénzeszközök 72,95 %    

 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0,08 %   

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,00 %   

A társaság 2021.évben befektetett eszközöket nem szerzett be.
Az immateriális jószágként szereplő MKOSZ versenyrendszerben nyilvántartott csapat indulási joggal kapcsolatban –
mint egyetlen befektetett eszköz -  értékcsökkenés elszámolása nem történt.

A beszámolóban kimutatott követelések jelentős része szerződés szerint megjáró, de pénzügyileg még nem rendezett
támogatási összeg, illetve adótúlfizetések, melyek a 2022-es évben beszámításba kerülnek.

A társaság pénzeszközei bankszámlán találhatóak, házipénztára nincs.

Aktív időbeli elhatárolásként 2021-ben kiszámlázott, de csak a 2022-es évet érintő költségek kerültek elszámolásra.
                                                                                              2021.12.31
 D. SAJÁT TŐKE 56,36 %  

 I. Jegyzett tőke 6,40 %  

 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 III. Tőketartalék

 IV. Eredménytartalék 9,75 %  

 V. Lekötött tartalék

 VI. Értékelési tartalék 

 VII. Adózott eredmény 40,21 %  

 E. CÉLTARTALÉKOK

 F. KÖTELEZETTSÉGEK 39,81 %  

 I. Hátrasorolt kötelezettségek

 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 39,81 %  

 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3,83 %  

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 100,00 %  



A társaságnál a tárgyévben nem volt olyan esemény, amely lekötött tartalék képzését tette volna kötelezővé.

Az üzleti évben a jegyzett tőke nem változott. 
A saját tőke 2021. évi változását az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
                                                                                                                                                    e Ft-ban

Gazdasági esemény
Jegyzett

tőke 
Eredmény

tartalék
Lekötött
tartalék

Adózott
eredmény

SAJÁT
TŐKE

             Nyitó tételek 2021. január 1-én 3  000 3 647 6 647

2020.évi adózott eredmény átvezetése 3 647 - 3 647

2020.évi önrevízió eredménye 921 921

2021.évi adózott eredmény 18 836 18 836

           Záró tételek 2021. december 31-én 3  000 4  568 18  836 26  404

Rövid  lejáratú  kötelezettségként  belföldi  szállítók,  illetve  az  adóhatóság  felé  fennálló  kötelezettségek  kerültek
kimutatásra. 
Az itt található legjelentősebb tétel azonban a társaság működéséhez nyújtott támogatások 2021. évben fel nem használt
összege. A társaság 2021. évben a  „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítványtól kapott 20 millió Ft támogatás teljes
összegét felhasználta. Ezen kívül TAO támogatáshoz is jutott a társaság, ennek fel nem használt összegét az egyéb rövid
lejáratú kötelezettség számlán tartja nyilván.

Passzív időbeli elhatárolásként 2022-ben kiállított, de 2021.évre vonatkozó költség tételek kerültek elszámolásra.

C.)  AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság 2021-ben 32 304 eFt árbevételt realizált reklámozási tevékenységből, illetve nevelési költség megtérítéséből.
Az árbevétel földrajzi megoszlás szerint 27 185 eFt belföldi és 5 119 eFt export értékesítés.
Egyéb  bevételként  a  „Rátgéber  Kosárlabda  Akadémia”  Alapítványtól,  illetve  TAO-ból  kapott  támogatás  került
elszámolásra 30 077 eFt összegben.

Igénybe vett szolgáltatásként az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

• Csapatszállítás: 278 eFt 
• Bérleti díjak: 5 788 eFt 
• Szállásköltség: 530 eFt 
• Ügyviteli szolgáltatás: 1 470 eFt
• Átigazolási díjak: 3 585 eFt
• Csapatétkezés: 555 eFt
• Egészségügyi kiadások: 317 eFt
• Tagdíjak, igazolási,nevezési díjak: 303 eFt
• Játékengedélyek: 880 eFt
• Sportszolgáltatások: 1 130 eFt
• Egyéb szolgáltatások: 1 396 eFt

 
Bérköltségként és annak járulékaiként 24 598 eFt került elszámolásra az alábbiak szerint:

• Ügyvezető megbízási díja és járulékai: 3 466 eFt
• Vezetőedző munkabére és járulékai (2021.09.15-től): 5 020 eFt
• Sportszervező megbízási díja és járulékai(2021.06.01-től): 2 643 eFt
• Játékosok és a mérkőzések lebonyolításában közreműködők megbízási díja és járulékai: 13 469 eFt

Három oszlopos beszámoló készítésének indoklása

2021. novemberében a társaság új könyvelőt bízott meg a számviteli feladatok elvégzésére. A könyvelő az év közben
már feldolgozott anyagokat egyeztette a számviteli bizonylatokkal, illetve a beadott bevallásokkal.
Az egyeztetés során a 2021. évi nyitó tételekben az alábbi – 2020. évi eredményt módosító – eltéréseket tárta fel:



• A személyi jellegű ráfordítások csökkentek 272 eFt-tal
• Az egyéb bevételek nőttek 740 eFt-tal
• Az adózás előtti eredmény összességében1 012 eFt-tal nőtt
• Az adófizetési kötelezettség 91 eFt-tal nőtt
• Az adózott eredmény 921 eFt-tal nőtt, amely a tárgyévi eredménytartalékot növeli
• A helytelenül meghatározott adók, illetve elhatárolt bér és járulékai összege miatt az egyéb követelések értéke 

645 eFt-tal növekedett
• A helytelenül meghatározott adók, illetve a társasági adó módosulása miatt a rövid lejáratú kötelezettségek 

értéke 276 eFt-tal csökkent
• A mérlegfőösszeg összességében 645 eFt-tal növekedett

D.)  TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

• A társaságnak semmilyen vállalkozásban sincs részesedése

• A társaságnál  az  ügyvezetői  feladatok  ellátása  megbízási  jogviszony  keretében  történik.  A társaság  az
ügyvezető részére kölcsönt, előleget nem folyósított

• A társaságnál saját kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költség nem volt

• A vállalkozásnál környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások, illetve elszámolt költségek nincsenek

• A vállalkozás képviseletére jogosult, az éves beszámoló aláírására kötelezett személy:
                                                 Gőbl Gábor 9400 Sopron, Gensel Ádám u.1.

• A társaság könyvvezetését és a beszámoló elkészítését megbízás alapján Villai Eszter mérlegképes könyvelő
(PM regisztrációs száma 165639, levelezési címe 7625 Pécs, Zöldfa u.5.) végezte

• Jelen beszámolót a vállalkozás a törvényben kötelezően előírtakon kívül más módon nem teszi közzé

• A vállalkozásnak  nincs  öt  évnél  hosszabb  futamidejű  kötelezettsége,  és  nincs  zálogjoggal,  vagy  hasonló
jogokkal biztosított kötelezettsége sem


