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Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolója 
Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a 2018. évi tevékenységéről 

2018. január 2018. december 31. 

A Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriuma kuratóriumi ülésén áttekintette és 
megtárgyalta a 2018. esztendő tevékenységét, s a Közalapítvány elmúlt évi gazdálkodását. 

A Gödöllői Sport Közalapítvány 2004. július 1. napjától végzi közhasznú tevékenységét a 
város területén. Mivel a szervezet feladatai a korábbi években ingatlan-hasznosítással kibővültek, 
ezért a hatékony és szabályszerű működésének biztosítása érdekében 2014-től közszolgáltatási 
szerződésben is áll Gödöllő Város Önkormányzatával. 

A Közalapítvány célja, amint az Alapító Okirat is rendelkezik róla, többek között Gödöllő 
város sportjának támogatása, a szabadidősport segítése, az utánpótlás nevelés eszközeinek bővítése, 
a sportban és a sportvezetésben kiemelkedően eredményes munkát végző személyek anyagi és 
erkölcsi megbecsülése. Mindezek érdekében a Közalapítvány pénzügyi támogatást nyújthat egyes 
sportágnak, szakosztálynak, átvállalhat utánpótlás-neveléssel kapcsolatos költségeket, támogathatja 
a szabadidősport fejlesztését szolgáló kezdeményezéseket, sportrendezvényeket szervez és támogat. 
A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az Alapító Okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

A Közalapítvány kuratóriuma tizenegy tagból áll, korábbi létszáma a 2018. esztendőben 
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével 2 fővel nőtt. 

A Gödöllői Sport Közalapítvány a 2018. esztendőben is több kategóriában tett közzé 
felhívást a városunk sportéletében eredményes tevékenységet folytató sportolók díjazása érdekében, 
melyre szép számmal érkeztek javaslatok. A Kuratórium döntése által díjazottak a városi sportdíj 
átadó ünnepségen vehették át az elismeréseket. 

A Közalapítvány a 2018. esztendő őszén Gödöllői Sport Ösztöndíjprogramot hirdetett meg a 
város területén működő egyesületben versenyző és aktív tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező tehetséges utánpótlás korú sportolók támogatása céljából, melynek eredményeként 
félévenként 3 fiatal sportember részesülhet anyagi támogatásban. 

A Közalapítvány ingatlan bérbeadással történő hasznosítási feladatainak ellátása 2018-ben is 
folyamatos volt: az Önkormányzattal 2013. február 28-án kötött - később többször módosított -
hasznosítási szerződésben foglaltak alapján látta el az Önkormányzat tulajdonát képező köznevelési 
intézményi ingatlanokban lévő sport célú ingatlanrészek (tornatermek, csarnokok, uszoda) 
sporttevékenység és másodlagosan egyéb rendezvények céljára, tanítási időn kívüli bérbeadással 
történő hasznosítását. A Közalapítvány a szerződésből eredő jogainak gyakorlása során a jó gazda 
gondosságával járt el, tevékenységét rendeltetésszerűen gyakorolta, a használatot folyamatosan 
ellenőrizte. 

A 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolót annak mellékleteivel együtt a 
Közalapítvány kuratóriuma 2019.05.02-ai ülésén egyhangú szavazással támogatta, valamint a 
Felügyelő Bizottság is egyhangúan szabályszerűnek találta. 

Az Alapító Okiratban nevesített feladatokat a Közalapítvány 1 fő munkaviszonyban álló 
foglalkoztatott és több megbízási szerződéssel foglalkoztatott útján látta el. 

A Közalapítvány az alábbi feladatokat vállalta és végezte el 2018-ban: 



-----------------------

./ az önkormányzati sportlétesítmények iskolai időn kívüli működési rendjének kialakítása és 
felügyelete 

./ a Skate Park extrémsport pálya működtetése és felügyelete . 

./ szabadidős sporttevékenységek előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés 

./ diáksport versenyekhez létesítmény biztosítása 

./ a lakosság szabadidősport rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködés 

./ a városi sportéletben elért kiváló teljesítmények értékelése, a városi sportdíj átadó 
megszervezése, lebonyolítása 

./ Gödöllő Sport Ösztöndíjprogram meghirdetése, döntéshozatal és finanszírozás 

./ a helyi sp01iszervezetekkel történő együttműködés 

./ az Önkonnányzat felé történő adatszolgáltatás 

./ nyilvántartások naprakész vezetése 

Gödöllő, 2019. május 15. 

Tokai Norbert 
elnök 



Gödöllői Közalapítvány beszámolója 

Skate Park üzemeltetéséről 2018. január 1- 2018. december 31. között 

Gödöllő Város Önkormányzata 2016. június 16-ai képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy a 
Kornya Mihály utcában fekvő, önkormányzati tulajdonban lévő skate park üzemeltetésével megbízza 

a Gödöllői Sport Közalapítványt. Az extrém sportlétesítmény abból a célból épült, hogy 
gazdagítsa a városunkban igénybe vehető sportolási lehetőségek körét. Tulajdonosi elvárás, 
hogy a belépőjegyek bérletek árának a fenntartási költségekhez kell hozzájárulni, ugyanakkor 
a létesítmény sajátosságai miatt a belépő jegyekből származó bevételek haszon-elvárást nem 
tartalmaznak. Az üzemeltetési feladatokat a Közalapítvány 2016. július 1. napjától látta el. 
A Skate Park továbbra is a közönség számára nyitva álló extrémsport létesítmény, melynek 
üzemeltetése is ekként történik. A gazdaságos működés érdekében ugyanakkor a korábbi 
időszaktól eltérően változott a nyitva tartás. Hétköznap - igazodva a köznevelési intézmények 
napirendjéhez - a létesítmény 15 órakor nyit, s jellemzően sötétedésig - de a világítás 
kiépítésének köszönhetően - igény szerint az esti órákig áll a sportolók rendelkezésére. 
Hétvégén a nyitás 13 órakor történik. A gazdaságos működés érdekében jellemzően a 10 fok 
alatti időtartamban - a csekély használat miatt - a létesítmény zárva tartott, a téli leállás 2018-
ban is november közepén történt meg. 
Az üzemeltetés során kiemelt szempont volt, hogy a létesítményt biztonságos körülmények 
között használhassák sporttevékenység céljára. Emiatt az üzemeltető pályahasználati 
szabályokat alkotott, ezeket Házirend formájában a Skate Parkot látogatók számára 
közzétette. A sporttevékenység minél biztonságosabb feltételeinek megteremtése érdekében a 
Gödöllői Sport Közalapítvány külön szerződést kötött a karbantartási feladatok ellátására, 
valamint továbbra is biztosítja a pályagondnokjelenlétét a nyitvatartási idő alatt. 
A belépőjegyek (bérletek) árai a Gödöllő Város Önk01mányzatával megkötött szerződés 
értelmében alkalmanként 800,- forintba kerülnek, míg a 10 alkalmas bérlet 6.000,- forint. 

A 2018. esztendő főbb számai: 

Jegy-és bérletbevételek (bruttó): 
Pályagondnokok bére (bruttó): 
Járulékok: 
Mobil wc bérletének költsége:. 
Közüzemi költségek: 
Karbantartás költségei: 

1.358.800,- Ft 
1.146.300,- Ft 

272.000,- Ft 
198.120,- Ft 
49.796,- Ft 

180.000,- Ft 

Összességében megállapítható, hogy a Skate Parkban a biztonságos sportolási lehetőségek 
továbbra is adottak. Tény ugyanakkor, hogy 2019-ben nagyobb karbantartási, felújítási 
munkák lesznek időszerűek. 

Gödöllő, 2019. május 15. 
Tokai Norbert 

elnök 



------------------------------ - -------------- ---- --- ----

Statisztikai számjel 

4pk.62376/1992/27 
Cégjegyzék száma 

Gödöllői a szervezet megnevezése 

a szervezet címe, telefonszáma 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2018 .. 

Keltezés: Gödöllő, 2019. április 3. 

a szervezet vezetője 
(képviselője) 



Statisztikai számjel: 19180131-9499-569-13 
Cégjegyzék szám: 4pk.62376/1992/27 

Gödöllői Sport Közalapítvány 

Eszközök( aktívák) 

2018. évi 
Mérleg 
éves beszámoló 

1 / 1 

adatok E Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
módosításai 

a b 

1. A. Befektetett eszközök (2. +10. +18 sor) 

2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 

1 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 

11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

18. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) 

~ B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) 

30. 1. KÉSZLETEK (31-36. sorok) 

37: II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) 

38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 

43. 6. Egyéb követelések 

46. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) 

53. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) 

54. 1. Pénztár, csekkek 

55. 2. Bankbetétek 

56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57.·59.sorok) 

60. ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) 

.. .. „ .. 
Godollo, 2019. apnhs 3 . 

e d 

2 580 0 

0 0 

2 580 0 

2 580 0 

0 0 

34607 0 

0 0 

13 215 0 

13153 0 

62 0 

0 0 

21 392 0 

1 999 0 

19 393 0 

0 0 

37187 0 

?< 
a vállalkozás vezetője 

(képviselője) 

e 

2 358 

0 

2 358 

2 35E 

0 

36 712 

0 

11 560 

11 534 

26 

0 

25152 

1 545 

23 607 

0 

39 070 



Gödöllői Sport Közalapítvány 

Források (passzívák) 

2018. évi 

Mérleg 
éves beszámoló 

1 / 3 

adatok E Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
módosításai 

a b 

61. D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.) 

62. 1. JEGYZETT TÖKE 

64. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE(-) 

65. Ill. TŐKETARTALÉK 

66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 

67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 

70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 

71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 

72. E. Céltartalékok (73-75) 

76. F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) 

77. 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) 

82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) 

92. Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.·104. sorok) 

97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 

102. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

105. G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok) 

106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

107. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

108. 3. Halasztott bevételek 

109. Források összesen (61. + 72. + 76. +105. sor) 

.... ,, .. 
Godollo, 2019. apnlls 3. 

e d 

31 373 0 

150 0 

0 0 

0 0 

27 097 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

4126 0 

0 0 

3184 0 

0 0 

0 0 

3184 0 

514 0 

2 670 0 

2 630 0 

0 0 

2 630 0 

0 0 

37187 0 

(~' 
a vállalkozás vezetője 

(képviselője) 

e 

28 538 

150 

0 

0 

31 224 

0 

0 

0 

0 

-2 836 

0 

8 911 

0 

0 

8 911 

8 095 

816 

1 621 

0 

1 621 

0 

39 070 



Statisztikai számjel: 19180131-9499-569-13 
Cégjegyzék szám: 4pk.62376/1992/27 

Gödöllői Sport Közalapítvány 

Sorszám 

a 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

29. 

31. 

33. 

38. 

41. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

2018.évi 
Eredménykimutatás 

(Összköltség eljárással) 
2/1 

A tétel megnevezése 

b 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 

1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) 

Ill. EGYÉB BEVÉTELEK 

Ebből: visszaírt értékvesztés 

05. Anyagköltség 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 

10. Bérköltség 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

12. Bérjárulékok 

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 

VII. EGYÉB RÁFORDÍT ÁSOK 

Ebből: értékvesztés 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+11+111-IV-V-Vl-Vll) 

16. Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) 

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll-IX) 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) 

X. Adófizetési kötelezettség 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) 

„ „ „ .. 
Godollo, 2019. apnlls 3. 

adatok E Ft-ban 

Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
módosításai 

e d 

29 327 0 

0 0 

29 327 0 

0 0 

0 0 

0 0 

90 0 

0 0 

138 0 

13 860 0 

213 0 

0 0 

0 0 

14 211 0 

8165 0 

384 0 

1 646 0 

10195 0 

222 0 

665 0 

0 0 

4124 0 

2 0 

0 0 

2 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 0 

4126 0 

0 0 

4126 0 

~~ 
a vállalkozás vezetője 

(képviselője) 

e 

29 11E 

0 

29115 

0 

0 

0 

37 

0 

98 

19 667 

233 

0 

0 

19 998 

8 914 

388 

1 608 

10 910 

222 

860 

0 

-2 838 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

-2 836 

0 

-2 836 

--"~,,,.----



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki TörvényszéM 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül} 

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: ._IT_o_k_ai ______ ___. ~IN_or_b_er_t~~~~~ll ~ ~~~~~~~ 
Születési név: ._IT_o_k_ai ______ ---' 

Anyja neve: IFerenczik 
~-------~ 

l~N_or_b_er_t~~~~~' ~' ~~~~~~~ 
~IM_ár_ta~~~~___.I ~' ~~~~~~ 

Születési ország neve: !Magyarország 
~---------------------------~ 

Születésit~epülésneve: _le_u_d_ap_e_s_t ____________ ~---~---~---~ 

Születési ideje: l 11 9 17191-ITITJ-~ 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) 

Neve: 

röclöllöi Sport Közalapítvány 

Nyilvántartási szám: [ill-~-1o1o1o1o1612 j 2 j 
Időszak terjedelme: egész év IXJ töredék év D ~~~[!}-~~ _ ~~ 

időszak kezdete 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Tárgyév: l 2 I o l 1 l s j 

~~~[!]-~~-~~ 
időszak vége 

Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.44 



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszéki 

2018.év 

Tárgyév: 

l 2 I o l 1 la I 
Időszak terjedelme: egész év ~ töredék év D ~@]0~-~~-[ili] ~@J~~-[ili]-~0 

időszak kezdete időszak vége 

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! 

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

!Gödöllői Sport Közalapítvány 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: ~0~~ Település: .__lG_o_·d_o_·i_ló_-___________________ ~ 
Közterület neve: 1..-s--b-d-------------------. 

. za a sag 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet') 

Közterület jellege: .__lte_' r ____ __. 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

[ill-@li]-lolo lo 1olG1212 I 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 

0J·ffi·l Gl 2l al1 l GI \111191912\l[ili] 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Gödöllő 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

jTokai Norbert 

Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.44 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

IGödöllöi Sport Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 2 580 2 358 

1. Immateriális javak 

11. Tárgyi eszközök 2 580 2 358 

111. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 34607 36 712 

1. Készletek 

11. Követelések 13 215 11560 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 21392 25152 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 37187 39 070 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 31373 28538 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 150 150 

11. Tőkev~ltozás/eredmény 27 097 31224 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárg~évi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) 4126 -2 836 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 3184 8 911 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 3184 8911 

G. Passzív időbeli elhatárolások 2 630 1621 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 37187 39 070 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.45 



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

rdöllöi Sport Közalap!tvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 29 327 29115 29 327 29115 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 90 37 90 37 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 

ebből: adományok 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 2 2 2 2 

A. Összes bevétel (1 +-2+3+4) 29 419 29154 29 419 29154 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 29419 29154 29 419 29154 

5. Anyagjellegű ráfordítások 14211 19 998 14211 19 998 

6. Személyi jellegű ráfordítások 10195 10 910 10195 10 910 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 222 222 222 222 

8. Egyéb ráfordítások 665 860 665 860 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
(5+6+ 7+8+9) 25 293 31990 25293 31990 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 25 293 31990 25 293 31990 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 4126 -2 836 4126 -2 836 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 4126 -2 836 4126 -2 836 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

IGödöllöi Sport Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbítése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
me,9határozott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 23 18 
CXXVl.törvény alapján átutalt 
összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 

Könywizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

tárgyév 

lXJ Igen 

összesen 

előző év előző év tárgyév 
helyesbítése 

23 18 

D Nem 

Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018„év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

rödöllöi Sport Közalapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: ~@J@J@J Település: 

Közterület neve: Is b d , . za a sag 
Közterület jellege: 

Házszám: j7 1 Lépcsőház: Emelet Ajtó: 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 
l~~M2ám: D~ T~e~I~: ~------------------------

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet Ajtó: 

1.3 Bejegyző/ Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'J 

[~[Jl~I~J.16121311161 1~1191912J'0IJ 
[!]]-@li]-lolo lo 1 o IG l2 l 2J 

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 0~0~@]0~0-~-0~ 
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: jTokai Norbert 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Sportlétesftmények mükődtetésével a diáksport, a szabadidő- és versenysport tárgyi feltételeinek 
biztos·ítása, ezzel Gödöllő város színvonalas sport életének támogatása. 
Gödöllő város kiemelkedő sportolóinak nyilvános elismerése és díjazása mellen anyagi támogatás 
nyújtása ösztöndíj keretében. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lsportélet fejlesztése, támogatása 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1 kerületi sport és szabadidősport támogatása 

12011.évi CLXXXIX. tv. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: jgödöllői szakosztályok, sportolók 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
1940 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Gödöllő város kiemelkedő sportolóinak nyújtott ösztöndíj által a versenyekre való felkészüléshez 
szűkséges felszerelések biztosítása. 
!Városi szabadidősportban résztvevők létszámának növekedése. 

1 

1 

1 

1 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018„év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

rödöllöi Sport Közalapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

sportolók díjazása 250 350 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

sport klub támogatása 400 150 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

sportolói ösztöndíj 360 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 650 860 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 650 860 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztsé9viselőknek nyújtott 
juttatás (mindósszesen): 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Lődöllöi Sport Közalapítvány 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 29 419 29154 

ebből: 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 23 18 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 29 396 29136 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 25 293 31990 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 10195 10 910 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 25 293 31990 

K. Adózott eredmény 4126 -2 836 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé~et vé~ző személyek száma 
~a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12>1.000.000, - Ft] ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] ~ D 
Ectv. 32. § (4) e) [(11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25) ~ D 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02) D ~ 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5) ~ D 
Ectv. 32. § (5) e) [(L1+L2)/2>= 10 fő] D ~ 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.46 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018„év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

'Gödöllői Sport Közalapítvány 

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% 

Támogató megnevezése: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2017-2018 

Támogatási összeg: 23 208 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 23 208 

- tárgyévben felhasznált összeg: 23 208 

- tárgyévben folyósított összeg: 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 23 208 

Dologi 

Felhalmozási 

Összesen: 23 208 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Város kiemelkedő sportolóinak ösztöndíja. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

!Az Ev Sportolója díjátadó rendezvény. 

PK-442 

00 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.03 11.35.46 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

!Gödöllői Sport Közalapítvány 

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% 

Támogató megnevezése: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2018-2019 

Támogatási összeg: 18 371 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

- tárgyévben felhasznált összeg: 0 

- tárgyévben folyósított összeg: 18 371 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 

Felhalmozási 

Összesen: 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

PK-442 

00 
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kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

IGiklöllöi Sport Közalapítvány 

Csatolt mellékletek 

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442 

[X1 
D 
[X1 
D 
[X1 
D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
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H 
1 
v 
A 
T 
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Nemzeti Adó
és Vámhivatal 

Társasági adóbevallást helyettesítő vonalkód helye 

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz 

Postára adás dátuma l 2 I O 1 1 1 DJ DJ 
Beérkezés dátuma l 2 I 0 1 1 1 DJ DJ 

év hó nap 

(~) Átvevő kódja 1 1 1 1 1 1 I ________ _ Átvevő szervezet kódja DJ 

A 
z 
0 
N 
0 
s 
í 
T 
Á 
s 

(B) 

(C) 

(D) 

(F) 

átvevő aláírása 

Adószám Hibásnak minősített nyilatkozat vonalkódja 

l 1l 9l 1l slol 1l3l 1 i-0-[ili] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jogelőd adószáma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1-D-DJ 
Adózó neve Gödöllői Sport Közalapítvány 

Székhely/ D ku,„lföldi város/ 
telephely/ c1m ország 121110 1 0 1 1 1 1 1 1 Gödöllő község 
fióktelep --------közterület közterüle-t----------1-ép-c-so_ff_----

Szabadság neve tér jellege 7 hsz. ép. ház em. 
----~------- -------

ügyintéző neve Jakuba Ágnes telefonszáma 309349986 

Bevallási időszak 

l 2Iol1lsi[ili][ili]-l2Iol1 l s i[ig][ili] 
év hó naptól év hó napig 

Nyilatkozat jellege D 
Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat 

A Tao. tv. 5. § (8a) bekezdése alapján nyilatkozom arról, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó 
bevételt nem értem el, illetve e tevékenységemhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltam el, 
továbbá a Tao. tv. 9. § (2) bekezdés f) pontját vagy a 9. § (3) bekezdés c) és d) pontját nem alkalmaztam. 

ajtó 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.~ 

Gödöllő l2lol1191@TIJ[ili] P.H. ------~--------
helység év hó nap aláírás 

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallátJ 
--------------- aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése 

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása 

Adótanácsadó, adószakértő vagy 
okleveles adószakértő heve 

Adóazonosító száma 

Igazolvány száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése D 
Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi D 

---------------képviselő jelölése 

Kitöltő verzió:2.89.0 Nyomtatvány verzió:5.0 Nyomtatva: 2019.04.03 11.38.23 



Kuratóriumi jegyzőkönyv 

amely készült a Gödöllői Spo1i Közalapítvány kuratóriumának hivatali helyiségében 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) 2018. május 2-án megtartott kuratóriumi 
taggyüléséről. 

Jelen vannak: Kuratóriumi tagok- Bartos Dorottya Szilvia 
Pál István 

könyvelő

Pénztáros -

Napirendi pontok: 

dr. Kriszt Balázs 
Pelyhe József 
Kőrösfői László 
dr. Győrfi Beáta 
Gémesi Levente 
Jakuba Ágnes 
Gémesi Csanád 

1. 2018. évi éves beszámoló elfogadása 
2. Egyebek 

A 11 főből álló kuratórium tagjai a meghívót időben megkapták. A kuratórium elnöke 
megállapítja, hogy a taggyűlésen a kuratórium tagjainak 64 %-a jelen van, így a 
taggyűlés határozatképes. 
A javasolt napirendi pontokat a kuratórium tagjai elfogadták. 

1.Napirendi pont: 2018.évi beszámoló elfogadása 
Az 1991-ben alakult alapítvány 1998. szeptember l-én megszerezte a közhasznú 
besorolást. A közalapítvány a hatályos jogszabályoknak megfelelően kettős 

könyvvitelt vezet. 

A kuratóriumi elnök és a könyvviteli szakemberek beszámolójának meghallgatása 
után a tagok a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadták. 

A kuratórium tagjai egyhangú szavazással a következő határozatot hozta: 

2/2019.V.02. SZ. HATÁROZAT 

A kuratórium tagjai az alapítvány 2018. évi mérlegét 39.070 eFt mérlegfőösszegben, 
továbbá eredménykimutatását -2.836 eFt cél szerinti tevékenységből származó 
eredménnyel jóváhagyja. 

2.N apirendi pont: Egyebek 

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a napirendi pontokat 
megtárgyalták és a szükséges határozatokat meghozták 

kmf 

··./················ 
Pelyhe József 
kuratóriumi tag 

1 



Jelen vannak: 

Nagy László elnök 

Bartha Tibor 

Horváth Péter 

JEGYZŐKÖNYV 

Gödöllői Sport Közalapítvány 

Felügyelő Bizottság 
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FÜGGETLEN 

Elvégeztük a Gödöllői Sport (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) adószáma: 19180131-2-13 („az 

Alapítvány'j) 2018. évi eé,ryszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 

2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből~ melyben az eszközök és források egyező végösszege [39.070] 

E Ft, az [adózott/tárgyévi] eredmény [-2.836] E Ft (veszteség) =, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős e!emeínek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves bes7.ámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2018. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti éVTe vonatkozó 

jövedehni helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: ;iszámviteli törvény1'). 

A véJemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvízsgálatra 

vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 

é1telmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk ~,A könyvvizsgáló egyszerlísített éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara ,, A könyvvizsgálói hivatás magata1iási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata)}-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az 

ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Gödöllői Sport Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés 

felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350i2011. (XII.30.) Kom1ányTendelet vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az 

egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, 'és a 

közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó 

következtetést 

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tünik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet 
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lényeges hibás állítást tartalmaz) kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsít.ett éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének rnegfele'lő el~észítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés folelős azért1 hogy felmérje az Alapítványnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyí beszámolási folyamatának 

felügyeletéért 

A könyvvizsgáló eg)'szerűsített éves beszámoló könyvvízsgálatMrt való felelőssége 

A könyvvízsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk kL A kellő bizonyosság magas fokú 

bízonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás álUtások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdaságí 
döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak kockázatait) kialakítjuk és végrehafüuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a 

véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást~ szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat) vagy a belső kontroll felülfrását. 

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a· vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való 
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képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 

független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban 

lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell 

véleményünket Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálatí bizonyítékon alapulnak Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, 

hogy az Alapítvány nem tudja a válla1kozást_fq1Y.tatnL 

Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó beniUtatását, felépítését és tartalmát, beleéitve a 

kíegészítö mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerüsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapur siolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítá<;aít, beleértve az Alapítvány által alkalmazott 

belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek 

Gödöllő, 2018.május 2. 

Képviseletre jogosult neve; Kovács Gézáné 
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audít Kft. 
Könyvvizsgáló cégszékhelye: l 03 8 Budapest 

Márton út 32. 
Nyilvántartási szám: 1238 
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