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A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
BESZÁMOLÓJA 

A2016.ÉVISZAKMAITEVÉKENYSÉGRÖL,GAZDÁLKODÁSRÓL 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A.) SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány az elmúlt tizenkilenc év tapasztalatára és 
gyakorlatára építve, az Alapító Okiratban megfogalmazott célok és feladatok 
szellemében kiegyensúlyozott, sokrétű és gazdag tartalmú tevékenységet realizált 
2016-ben. 

Munkájának legfontosabb tényei és eseményei az alábbiak voltak: 

KIÁLLÍTÁSI PROGRAMOK 2016. ÉVBEN 

1. 2016. február 6-tól április 24-ig 
GÖMB a GIM-ben címmel gödöllői művészek csoportos képző- és iparművészeti 
kiállítása 
A kiállítást köszöntötte: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere 
A kiállítást megnyitotta: Galambos Ádám, evangélikus teológus 
Közreműködtek: Klimászné Varga Zsófia, fuvola, Juhász Anikó, gitár 
A kiállításon részt vettek: Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó, Fábián Dénes 
Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szentiványi
Székely Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet, Varga Zoltán Zsolt 
Galambos Ádám a megnyitó szövegben, a tőle megszokott nagyvonalú, átgondolt és 
a mélységekig hatoló érzékenységgel beszélt, az alábbi idézet egy részlet a 
bevezető szavakból: 
„Genius loci - a hely szelleme 
Van valami üdítően különös abban, ahogy a GÖMB szerveződik. Míg számos 
esetben azt várnánk, hogy egy művészcsoport egy művészeti ág hasonnemű 
műfajába rendeződik, addig a GÖMB Alkotócsoport nemcsak tagjain keresztül hirdeti 
a művészet tágabb értelemben vett szellemi közösséggé formálódásának 
lehetőségét, hanem egy adott művészeti ágon belül is megfogalmazza azt. Az 
alkotók anyaghasználata ugyanis olyan tág perspektíván mozog, mely megengedi 
önmagán belül a porcelán és fa, a klasszikus festészet és absztrakt képvilág, a 
szövött vagy varrott alkotások és bronz szobrok találkozását. Elsőre talán 
meglepődünk ezen a sokszínűségen, hiszen a klasszikus rendezői elv ilyet sokszor 



kizár önmaga lehetőségéből. Itt viszont a találkozás találkoztatást szül, azaz teret 
nyit, hogy a művészeti gondolkodás, az alkotások üzenetei egymással gondolati 
síkba, sőt, szellemi térbe rendeződjenek és elindulhasson egy, a megszokott 
diskurzuson felülemelkedő párbeszéd .... " 

2. 2016. május 21-től szeptember 18-ig 

„Mű -Történetek" sorozat- GIM-Történetek címmel csoportos képző- és 
iparművészeti kiállítás nyílt a GIM tagjaival és meghívott művészekkel. 
A kiállítás címében megfogalmazódott az az kezdeményezés, hogy kiállításra 
kerültek a művek mellett szövegeket állítottunk ki. A Mű-Történetek sorozat 
koncepciója szerint - a művész alkotásához kapcsolódó gondolatai, vagy az általa 
kiválasztott idézet található. 
A résztvevők között tisztelettel emlékeztünk meg az időközben elhunyt kollegákra, 
akik munkájukkal hozzájárultak a GIM 18 éves történetéhez. 
A kiállítást köszöntötte Dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere 
A kiállítást Dr. Borsos Mihály a Társalgó Galéria művészeti vezetője nyitotta meg, a 
megnyitón fellépett Selmeczi György Bartók-Pásztory Díjas zeneszerző, Érdemes 
Művész. 

Résztvevő művészek: Orosz István grafikusművész, Varga Melinda 
szobrászművész, Incze Mózes festőművész, Keresztes Dóra grafikusművész, Jánosi 
Nikolett grafikusművész, Anti Szabó János képzőművész, Fabók-Dobribán Fatime 
festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Szuppán Irén textilművész (t), 
Debreczeni Zsófia festőművész, Horváth Márton üvegművész (t), Rékassy Levente 
ötvösművész, Szakács Imre festőművész, Szőcs Miklós TUI szobrászművész, 
Remsey Flóra kárpitművész (t), Müller Magda keramikusművész (t), Bódis Erzsébet 
textilművész (t), F. Orosz Sára keramikusművész, Kun Éva keramikusművész, 
Farkasvölgyi Éva kárpitművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész 

3. 2016. június 25. {szombat) 
Múzeumok Éjszakája 
17 órától 23 óráig: GYERMEK PROGRAM 
VÁROS A KERTBEN - Városkreálás: A háromféle feladat különböző életkorú 
gyerekeknek. 
1. Montázs: Építs magadnak várost a rendelkezésedre álló elemekből! (Mitől város a 
város?) 
2. Nyomdázás: Alapformákból (négyzet, háromszög, téglalap) nyomdázással várost 
készíteni 
3. Városkirakó: 3-4 híres város képe összekeverve, válogasd szét, melyikben élnél? 
Beszélj a benyomásaidról! 
Moderátorok: Szabó Emma Zsófia művészettörténész és Kecskés Fanni MOME 
hallgató 
Ez a program kapcsolódott a városi gyermek programok rendszeréhez. 

18 órától 24 óráig: FELNŐTT PROGRAM 
GIM-TÖRTÉNETEK című csoportos, kortárs képző- és iparművészeti kiállítás 
látogatása 
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4. 2016. július 26-tól október 15-ig 

Természet-Művészet képzőművészeti kiállítás a G/M-Ház kertjében 
(ÁGAK - Természetművészet-változatok - Kis gesztusok „ Természetszövetség" 
Öko-A vantgárd e. kiállításának kihelyezett része) 

Részletek Dr. Keserü Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora katalógus 
szövegéből: 
„ ... Kortárs művek a természet tükrében a világ minden tájáról. A művek inspirációja 
és kerete a természet, a földön - és földben - létező élet, a folytonosan egymásra 
ható kapcsolatot ember és környezete között. Ez az összefüggés a kiállítás elgondol
kodtató üzenete. 
A művészettörténet határai időnként, szükségszerűen, elmosódnak. Bármennyire is 
ősi jelenség a természetművészet (lásd például: Stonehenge}, a kultúra vélt önálló
sulásával saját nevet kap, mint az általános képzőművészet egyik nagy ága, és mint 
ilyen, összefügg az alkotást önmagában hordozó test- és környezetművészettel, mi
közben nyitott más gondolatok felé is. Leghétköznapibb jeleink, mint például a spirál 
vagy a hatszög, a tág értelemben vett természettől kölcsönzött alakzatok. . .. " 
Résztvevő művészek: Lugossy Mária (t), Katona Szabó Erzsébet, Orosz Péter (t), 
Varga Melinda 
A Műcsarnok által megjelentetett katalógusban dokumentálták a gödöllői műveket. 

5. 2016. október 7-től október 25-ig 
Természetteremtés 

2016-ban Gödöllő és Turnhout jubileumot ünnepelt. A 15 éves testvérvárosi 
kapcsolatok felvétele keretében Turnhout magyar zászlókiállítást rendezett szabad 
téren a nyár folyamán. Az őszi időszakban a Gödöllői Iparművészeti Műhely tagjait 
hívta meg kiállításra a jubileum alkalmából. 
A kiállítást Turnhoutban, a Theobaldus Kápolna kiállító terében rendezték meg. A 
kiállításra, melynek címe „Természetteremtés" három művészt hívtak meg a Gödöllői 
Iparművészeti Műhely tagjai közül: Anti Szabó Jánost, Incze Mózest és Katona 
Szabó Erzsébetet. A kiállítást Szabó Emma Zsófia művészettörténész nyitotta meg. 
A meghívott művészek a kiállításon a tematikának megfelelően festészeti, grafikai 
műveket, és bőrkollázsokat mutattak be. 
A kiállítást kísérő kiadvány egy kétnyelvű leporelló füzet, mely egy-egy rövid 
életrajzot és egy-két fotót tartalmaz minden kiállítótól. 
A kiállítás az NKA anyagi támogatásával, és a GIM-Ház szervező munkájával 
valósult meg. 

Hungarian F/ags 1 Exhibition - 2016. május, Turnhout 
A kiállítók névsora: Erzsébet Katona Szabó, Júlia Czeglédi, Mária T. Doromby, Enikő 
Orient, Márta Göbölyös, Judit Bányász 
A zászlók előkészítését, begyűjtését és a kapcsolattartást a GIM-Ház végezte. 

A Gödöllő-Turnhout Magyar Napok rendezvény sorozat alkalmával a magyar 
textilművészek zászlóit ismét kiállították a jubileumi, októberi fesztivál keretében. 
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6. 2016. október 14-től december 18-ig 
A világ felett -- a Remsey család négy generációja öthelyszínes kiállítás 
Valahonnan valahová „ Remsey Flóra és Remsey Dávid kiállítása a GIM-Házban 

„ ... A többhelyszínes kiállítás látogatója izgalmas utazáson vehet részt térben és 
időben, virtuális műterem látogatásokon, ahol az intézmények saját impresszióik, 
bizonyos értelemben értékelésük és meghatározó módon érdeklődésük szerint 
válogatnak a gazdag Remsey-hagyatékból és a legfiatalabb generációt képviselő 
művész alkotásaiból. ... " (részlet Katona Szabó Erzsébet katalógus szövegéből) 

A kiállításon Remsey Flóra fémmunkáit, és Remsey Dávid digitális grafikai kollázsait 
mutattuk be. A kiállítást rendezte: Kecskés József, Közalapítvány kurátora 
A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, Közalapítvány elnöke 
Kísérő program: 2016. október 16-án Farkasvölgyi Éva kárpitművész előadása a 
szövőtanfolyam növendékeinek közös kárpitjának bemutatása. 
Címe: Millefleur in memoriam Flóra 

A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT SZERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAMOK 

1. A Haraszti Baráti Egyesület kezdeményezésére 2016. április 16-án, a GIM-Ház 
kertjében önkéntes kertrendezést tartottak. A résztvevők segítettek a szép kert 
éppen aktuális munkálataiban pl. fűnyírás, bokrok, fák, cserjék-metszése, stb. 

2. A gödöllői műhely továbbra is képviseltette magát a Gödöllői Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában rendszeresen szervezett kulturális programokat 
egyeztető kerekasztal fórum elnevezésű városi egyeztetéseken. A város tematikus 
évet érintő, kulturális bizottsági ülésein a GIM-Ház vezetője is részt vett. 

3. 2016. év folyamán a Gödöllői Városi Múzeum által szervezett szecessziós túra 
végállomásaként a kortárs művészetet bemutató alkotóház továbbra is fogadott 
Gödöllőre látogató vendégeket, mely alkalmakkor a Gödöllői Iparművészeti 
Műhelyoktató műtermeit, kiállításait, kertjét tekinthették meg. Résztvevők: 125 fő 

4. A gödöllői műhely kiállításait csoportos formában, nagy számban és visszatérő 
rendszerességgel látogatták óvodás csoportok, iskolai osztályok, nyugdíjasok, 
tanárok. A fent említett alkalmakra működési keretünkből rendszeres felügyeletet 
biztosítottunk. résztvevők száma: 375 fő 

5. Amerikai amatőr művészetbarátok két napos (2016. május 2-3) nemezelés work
shopot rendeztek, Kovács Gabriella gödöllői textilművész vezetésével. A Művészetek 
Háza támogatta ezt a programot. Résztvevők: 15 fő 

6. 2016. május 6-án Katona Szabó Erzsébet felkérésre „Tradíció - innováció" címmel 
tartott előadást a Gödöllői Akadémia tagjai előtt, a GIM-Ház és saját alkotó 
munkájáról. Résztvevők száma: 45 fő 

7. 2016. június 10-én Balla Vera festőművész vezetésével kihelyezett rajzórát tartott 
a Waldorf Iskola tanulóinak, a kertben, a szülők jelenlétében. Résztvevők száma 31 
fő volt. 

8. 2016. július 24-én a Természet - Művészet kiállításon résztvevő nemzetközi 
művészcsoport látogatása a GIM-Házban, John K. Grande vezetésével. 28 fő 

4 



részvételéve. Katona Szabó Erzsébet és Varga Melinda mutatta be a kertben látható 
műveket. 

2016. év szakmai programjai a Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város 
Önkormányzata, és a Művészetek Háza támogatásával valósultak meg. 

GIM - OKTATÁSI PROGRAM 
2016-ben a művészeti oktatási program a következőképpen alakult: 

Működött a gobelin-, a kerámia-, a festészet- és képzőművészeti, a textiltechnikák és 
rajztanfolyam (Farkasvölgyi Éva kárpitművész, F. Orosz Sára DLA 
keramikusművész, Hidasi Zsófi textiltervező művész, és Incze Mózes festőművész 
vezetésével) 
Nagy létszámmal valósultak meg a nyári intenzív tanfolyamok is: 
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam, ill. design tábor valósított meg Farkasvölgyi 
Éva kárpitművész. 
Kerámia-plasztika tanfolyam: F. Orosz Sára DLA keramikusművész 
Textiltechnikák - rajzoktatás: Hidasi Zsófi, textiltervező művész 

Az év teljes egészében a művészeti oktatási tanfolyamok pénzügyi- és működési 
feltételeit a Művészetek Háza Nonprofit Kft. bonyolította. A gondnoki teendőket a 
háztitkár látta el, az oktatást végző művésztanárokkal való elszámolást a 
Művészetek Háza Kft. pénzügyekért felelős csoportvezetője végezte. 

MŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY 

2016-ben a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában továbbra is rendszeres 
művészeti alkotómunka folyt; a műtermeket megosztottuk az egyéni alkotómunka, a 
közös műhelymunka és a növendékekkel való együttműködés céljaira. Ennek 
eredményeképpen a gödöllői alkotóműhely tagjai nagyszabású egyéni és csoportos 
országos, és nemzetközi kiállításokon mutatták be alkotásaikat. 

PUBLICITÁS, LÁTOGATOTTSÁG 

Az említett programokon, mindösszesen 1291 látogatót fogadtunk a GIM-Házban. 

A változatos program természetszerűen a sajtó és a média érdeklődését is 
felkeltette, az internetes újságokban minden eseményről jelent meg méltatás, az MTI 
rendszeresen közzétette a programokat. A Magyar Iparművészet folyóirat a 
híranyagban rendszeresen közzé tette csoportos kiállításainkat, és a Magyar 
Művészeti Akadémia honlapján minden kiállításunkról megjelent híranyag. 

Katalógusok: 
Természet-Művészet - Műcsarnok 
A világ felett - A Remsey család négy generációja c. kiállítás-sorozat katalógusa 
Művészetteremtés c. kiállítás katalógusa 
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A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA 

NKA 104106/02521 számú pályázat 
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 650.000 Ft támogatást hagyott jóvá a 
testvérváros Turnhout-i kiállításon való külföldi részvételre. Az elszámolt költségek a 
következők voltak: anyagköltség 19.000 Ft; szállítási költség 222.000 Ft; 
műtárgybiztosítás 17.000 Ft; utazási és szállás költségek 126.000 Ft; nyomdaköltség 
168.000 Ft; valamint installáció készítése 98.000 Ft. 
Az elszámolást és beszámolót határidőre elkészítettük. 

101/87-5/2016 számon Gödöllő Város Önkormányzata 800.000 Ft-ot biztosított a 
„Gödöllő 50 - A megújuló értékek városa" tematikus év kortárs művészeti 
rendezvényeire és egy kétnyelvű leporelló füzet elkészítésére. A támogatás révén 
rendezhettük meg a „GÖMB" és a „GIM Történetek" kiállításokat. Az elszámolt 
költségek a következők voltak: anyagköltség 127.000 Ft, műtárgyszállítás 45.000 Ft, 
nyomdaköltség 291.000 Ft, kiállítási installáció, rendezés 337.000 Ft. 

NKA 104114/00051számú pályázatban 48.000 Ft-ot biztosított a Vizuális Művészetek 
Kollégiuma a 2016. évi EURO-ART tagdíj költségeire. A tagdíj összegre 47.397 Ft-ot, 
számoltunk el. A megmaradt 603 Ft-ot visszautaltuk az NKA-nak. Sajnos deviza 
átutalás közel 11.000 Ft költségének elszámolására ebben az évben nem volt 
lehetőség. 

101/85/2016 számon Gödöllő Város Önkormányzata 2.300.000 Ft-ot biztosított a 
közalapítvány közhasznú működésére és tervezett programjai megvalósítására. A 
támogatási szerződést - kérelmünkre azzal módosítottuk, hogy a 2016. évben fel 
nem használt összeget következő év április 15-ig költhetjük el az év eleji kiállítás 
megvalósítása érdekében. Ez egyébként meg is történt a mérlegzárásig és az erre 
vonatkozó elszámolást is elkészítettük. 

*** 

KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 

A közalapítvány elnöksége és kuratóriuma az Alapító Okiratban szabályozott módon 
és formában tartotta üléseit. A kuratóriumi testület két alkalommal hozott 
határozatokat, a kuratóriumi üléseken a tagok 75 %-a részt vett. A kuratóriumi ülések 
jegyzőkönyvei elkészültek. 

Az üléseken jelenléti íveket vezettek, jegyzőkönyveket írtak. 

A Közalapítvány elnöksége és kuratóriuma közhasznú tevékenységként végezte 
munkáját, amelyért semmilyen anyagi juttatásban nem részesült. 

A felsorolt szakmai és közművelődési rendezvényeket a Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány Alapító Okirata célkitűzésének megfelelően, a gödöllői művésztelep 
hagyományainak szellemében szerveztük meg. 
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8.) GAZDÁLKODÁS 

1.) A Közalapítvány 2016. évi gazdálkodása összességében a külső körülmények, a 
pályázati úton elnyert támogatások kifizetései mellett folyamatos és biztonságos volt. 
Megteremtette azokat a feltételeket, amelyek a vállalt programok és kötelezettségek 
teljesítését biztosította. 

2.) Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 2.884 eFt-tal támogatta a 
közalapítvány működési kiadásait és szakmai programjainak megvalósítását. 

3.) A közhasznú tevékenység bevételei között a pályázati úton nyert támogatás (697 
eFt) képviselt jelentősebb összeget. 

4.) A közhasznú tevékenység ráfordításai között a kiállítások szervezési és 
megvalósítási költségei (telefon, posta, internet, irodaszer, műtárgy-szállítás stb.), a 
nyomdai költségek és a kiállításokhoz kapcsolódó megbízási díjak képviseltek 
nagyobb volument. 

5.) A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2016-ban 3.672 eFt éves összes bevételt, 
3.672 eFt ráfordítást realizált, így a tárgyévi közhasznú eredmény 0 Ftvolt. 
A kiegészítő melléklet „Gazdálkodás és a beszámoló adatainak összefoglaló 
értékelése" e. fejezetben részletesen taglalja a fent említett eredményt. 

6.) A közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági 
mellékletei, független könyvvizsgálói jelentése elkészült, melyek a képviselő-testületi 
beszámoló mellékletét képezik. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 

Gödöllő, 2017. április 20. 

Melléklet: 
Egyszerűsített beszámoló 2016. év 

GÖDÖLLŐI ÚJ MÜVÉSZET 
KÖZALAPÍTV A.NY 

2100 Gödöllő~ Körösfüi u. 15~ 17. 
Adószám: 18680968" 1~13 

Szlsz.: 10'700f96„262~6~03·~110000~ 

Ferenczy Noémi-díjas textilművész 
a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Beküldő adatai 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszéki 

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

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: lHolocsi !Ferenc 

Születési név: lHolocsi !Ferenc 

Anyja neve: 

~ül~siora~gnwe: LIM_a~g~y_M_o_n_z_~~---------------------~ 
Szül~ési~lepülésneve: LIB_u_d~~~e_d _______________________ ~ 

Születési ideje: j 1l9ls131-!IITJ-[IIIJ 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

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

Neve: 

Nyilvántartási szám: ~-~-l 116161 s I 1 1 1 
Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszék 1 j 2 1 o l 1 l s 1 

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

a. Szervezet D 
D b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

Gödöllői Uj Művészet Közalapíti.rány 

Szervezet székhelye: 

lrányltószám: ~~~~ TelepWés: ~IG_b_'d_ö_ll_ő ___________ ~------~ 
Közterület neve: !Körösfői Krisch Aladár 

Házszám: 115_17. 1 Lépcsőház: Emelet: 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

b. Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve:..----------------------. 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

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

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

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjénel< neve: !Katona Szabó Erzsébet 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Gödöllő 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Közterület jellege: l~u_tc_a ___ ~ 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

GÖDÖLLŐI ÚJ,MŰYÉSZET 
KÖZALAPITV ANY 

2100 Gödötlö, Körösfői u. 15-17. 
Adószám: 18680968-1-13 

Szlsz.: 10700196-26226503-51100005 

Nyomtatva: 2017.02.22 13.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

PK-142 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
(Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 1883 1837 

1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 1883 1837 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 3 768 4084 

1. Készletek 

11. Követelések 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 3 768 4084 

e. Aktív időbeli elhatárolások 44 31 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 695 5 952 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 5586 5 586 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 3 OOO 3 OOO 

II. Tőkeváltozás/eredmény 2 650 2586 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenysegből) 

-64 0 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 19 14 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 19 14 

G. Passzív időbeli elhatárolások 
90 352 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 695 5 952 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

PK-142 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 
(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 42 8 42 8 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 4533 3 582 4533 3 582 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 3100 2 884 3100 2884 

- támogatások 1248 697 1248 697 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 61 82 61 82 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 4636 3 672 4636 3 672 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 4636 3 672 4636 3 672 

5. Anyagjellegű ráfordítások 3 993 3101 3 993 3101 

6. Személyi jellegű ráfordítások 646 507 646 507 

ebből: vezető tisztségviselők 
0 0 juttatásai 0 0 

7. Értékcsökkenési leírás 60 64 60 64 

8. Egyéb ráfordítások 1 0 1 0 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

PK-142 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

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

B. összes ráfordítás 
4 700 3 672 4 700 3 672 (5+6+ 7+8+9) 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 4 700 3 672 4 700 3 672 

e. Adózás előtti eredmény (A-B) -64 0 -64 0 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -64 0 -64 0 

Tájékoztató adatok 

A Központi költségvetési 
támogatás 

ebből: normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

eooől: normat1v tamogatas 

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 szemelyi Jövedelamado 
meghatározott részének adózó 
renaelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVl.törvény alapján kiutalt 
összeg 

159 48 159 48 

F. Közszolgáltatási bevétel 

1 
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Könyvvizsgálói záradék 
00 Igen D Nem 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

IGödöll!íi Ój Milvészar Közalaplt11ány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: ~~@]@] Település: 

Közterület neve: !Körösfői Krisch Aladár Közterület jellege: 
!utca 

Házszám: j15_17. 1 Lépcsőház: 1 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység....__ __ _. 

Ajtó: Emelet: 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 

PK-142 

lrányftószám: ~~~~ Település: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: 1 Lépcsőház: 1 Emelet: 

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'') 

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység 1 

képviselőjének neve: Katona Szabó Erzsébet 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Kozalapfwál1y aiiip·rufokíratban-rÖgzítetfeéTfatam ogatnia képzts éS. iparmnvészel h-Eiiy.11 ,G odőll ()i 
.agyomá.nyainak ápolását, a kortárs müvészeti alkotó munka fettéteJeinek megteremtésé~ .annak 
egisnienetését és. a 't&hetséggondozást. 
céUerínti tevékenység közhasznú körébe tartozó· ··1wuulíális tevékenység„ keretében ápoljuk a Gfü:löUöi 
avésztelep szellemiségét és hagyományrut; támogatva az alkotómüvészeti tevé.kenységet. kiáUítás.okat, 
nde~vényekat1 truifolyarrmk;;1,t rendezve· és lebonyoliftv~. 
ntleknek megteDelöen négy kép,z ö- és i pann üvészeti kiiállítást reml~tün le, résztvettünk a "Múzeumok 

sza,l!WJll" és a KtUnnáUs. örökség N~jal közp,ontl! A teswérvttosi kapesolau>k fe.~vétele 
Tu.mho1i.Jt város; kiámrast rendeze~, melyre a. lparmnvészeU MOhely hámm ta.gJát 

hivták; ennek aprop6jaként készítettünk egy kémyelw lepmmll6 füzetet. A kiáHf:táson való, részvételt 
O·Qaittai az NKA. 

ovábbra is sikeresek vol:tak a. hagyományosnak mondható mövészen tanfo~yamok, 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Kulturális Tevékenység 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12001. évi LXIV. törvény és a 

12011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek-

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Gödöllő város lakói és a művészetet kedvelő turisták 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
11300 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

~~nliekbim részletezalteken . llil rnn!lszerosen résztveltiink Gö!löllil város kulturális intézményeinek 
zeum. Könyv1ár) randezvé:nyeln; híranyagok jelentek n1eg a Magyar lparmDvés:?et folly6írat és ,az MMA 
Iapj án. Folyamatos az .alkotó tevékenység is. 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.22 13.36.35 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

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

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

0 0 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

0 0 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

0 0 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 0 0 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

Kuratórium 0 0 

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

Felügyelő bizottság 0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 0 0 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 4636 3 672 

ebből: 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

159 48 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)] 4477 3 624 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 700 3 672 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 646 507 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 700 3 672 

K. Tárgyévi eredmény -64 0 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysés:J,et vé9ző 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) [(/1+/2-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) [(Jl +J2)/(H1 +H2)>=0,5] ~ D 
Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)12>= 10 fő] D ~ 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

10118:512016 

PK-142 

Támogatási program elnevezése: IA Köz:a.lapffvány kiállita..saina.k, rendez.venyeiaek letrehozása; muködési feltételeinek biz.tos'itása 

Támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés 00 

Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 2016. év 

Támogatási összeg: 2 300 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 084 360 

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 084 360 

- tárgyévben folyósított összeg: 
2 300 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 473 771 

Dologi 1610 589 

Felhalmozási 0 

összesen: 2 084360 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A ...;;u • ~ " feE nem· ~- 216 &Pt. öss~egére beadott halM.?tásI1 kéreh11!űnke:t elfogadták12017. év eleJ4rfi 
lfelhasználllltattuk egy kllá.llítás megrendezésének fedezetékénL A tárgyév szakmaii és péflz.ügyii beszámolóját 
elkészftemi·k. Személyli kiadáskánt a ldáJiél!ásokhoz: kapcsolódó megbfzási1 díjakal és közterheit~ a. megnyitók 

1 -----------------------

rep1rezentáció.s költségét szám.oltuk el. A r,nOköelés szokásos dolog~ kiru:lásaln {Posta, telefon~ irodaszer, számvUelí 
szofgáltatás, bankköltség stb.} túl megtudtuk újftani a honlapot (21fli eFt}~ továbbá két kiállítás megvalósítására. is 
lehetCsdgOnk vou, me11yekn&.k ö,ss:zes költsége 310 eFt volt. 

Az uz1et1 evllen vegzett tooo teveKenysegeK es programo1< llemutatasa 

A közalapítvány a következli· kiállftáso~ rendezvényeket vafósftomt meg az év során: GOMB- Alkotócsoport; 
GIMI-Történetek ~parmwészoo kiáHlítás; Természet-Müvészet képzömí'.ivészeti kiállítás; A világ felett - at Remsey család 
n genetráclój!a~ Kapcsolódtunk a váro~ban ;-,,,...~,m' ""'\-" uMlllzeumok Éjszakája'\ valamint a "*Kulturális Ötrókság 
Napok" rendezvényeihez. 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve: 

1:04116/00051 
Támogatási program elnevezése: EURO-ART tagdíj 

Támogató megnevezése: NKA Vizuális Mfivészetek Kollégiuma 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 201S. év 

Támogatási összeg: 48 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 48 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 47 397 

- tárgyévben folyósított összeg: 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 
47 397 

Felhalmozási 

Összesen: 47 397 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-142 

A tti:lföld~ ta:gdfj1 "" ... #. euró~ban kellett átutam11n; a maradtk soa~ f:t;,,ot vlisszautaltuk a támogatónak.. Sajnos évek óta 
nern biztosítják az átutalás devizákra. vonatkozó, bankköltségét, mefiy közeli egynegyede a tagdíj összegének. 

Az uz1et1 evoen vegzett rooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

101187-5/2016 

PK-142 

Támogatási program elnevezése: Gödöllő 50 - A megújuló értékek. városa I jubUeumi tematikus év rendezvényei 

Támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata 

központi költségvetés D 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés IXJ 

nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 201:6. év 

Támogatási összeg: 800 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 800 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 799 993 

- tárgyévben folyósított összeg: 
800 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő IXJ 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 
799 993 

Felhalmozási 

összesen: 799 993 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A " - _ ,, -' ttsszegb61 valósult meg a GOMB AJkotócsopon 2016„ febmá!HiprUh~ hón~okban m~rendezett ldáJHtás, 
valamint a GIM-történetek iparművészeti lldállftás május-szep.temben időszakban~ A kiállítások: költsége 608 eFtvolt 
(anya.go~ matúg,y szállítás, i·nistaHácilh. · " · köJtség}. Sikerült elkészíttetünk egy régóta tervezett kémyelw 
leporellót (192 eFt) a GIM+tízról és. mOködésérőf11· melyet régóta l1iányoltak a ház látogatói. 
A reprezemtatív1 szép nyomdai kivitelezésü kiadványban tömören tudjuk bemutatni legfc:mtosabbnak tanou: 
tevékenys.ég al ntet. 

Az uz1et1 evnen vegzett tooo teveKenysegeK es programoK nemutatasa 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

1041:06!0252.1 

PK-142 

Támogatási program elnevezése: Részvétel a meghívásos TURNHOUT-i kiállításon és bemutató leporelló készítés 

Támogató megnevezése: NKA Vizuális Müvészetek Kollégiuma 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 2016. 08.07-2.016.12.12 

Támogatási összeg: 650 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 650 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 650 125 

- tárgyévben folyósított összeg: 
650 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 
650 125 

Felhalmozási 

Összesen: 650 125 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatB.s ~ ,, ''" ~ * ~~ dec~mber 27~1g kellett „ ~ ~ 

.. :. ai beszámolót és. a. p6oz:Ogyl elszámolást, mely 
határidőben megtörtént. A ldánításon résztvevo· mfivészek utazási és száHásköUsége 126 eFt; a kiáUítási anyagok és az 
imnwlácfö 118 eFt; a nHUQrgy hul , •• " ~ ~ 2-39· eFt „.., - -· ... · j;elentett. A · , „ _: _,.. leprell6 tervezési és 
nyom da.költsége· összesen 16i7 eFt volt. 

Az uz1et1 evoen vegzett tooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa 

Godolló és Turnnoufebben az éVben ünnepelte 15 é\res testvérvárosi kapcsolatát. A támogatásban bemutatott 
kiálllításon túl egy magyar zász.lókiáUítást is rendeztek májusban~ melyen öttextf:lmüvész vett részt, 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Ml - Mellékletek 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Csatolt mellékletek 

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142 
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[&] 

D 
[&] 

D 
[&] 

[&] 
[&] 

D 
D 

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.02.2213.36.35 



GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998.évben alapította Gödöllő város Önkormányzata 
A Pest Megyei Bíróság 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével 1665. 
szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet. 
A Közalapítvány székhelye a 2001.december 14-én kelt 198/2001.(XII.13.) sz. önkormányzati 
határozat alapján 2100 Gödöllő Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17. 
A Közalapítvány célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, 
hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka 
körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz. 
A Közalapítvány közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális tevékenység", valamint 
„kulturális örökség megóvása" tevékenyég; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. tv, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésben foglalt közfeladatok feltételeinek. 
A beszámoló összeállítása során figyelemmel voltunk az „un." Civil törvény I 2011. évi 
CLXXV. tv. előírásaira is, különös tekintettel a közhasznú jogállásra. 
A Közalapítvány alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyona 3 millió forint, melyet 
az alapító okirat rendelkezése szerint a legkedvezőbb kamatfeltételeket biztosító tartós betétbe 
kell elhelyezni. 
A Közalapítvány legfőbb döntés hozó szerve a Budapest Környéki Törvényszék 2012. 
november 6-i jogerős végzése alapján a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 
háromtagú felügyelő bizottság látja el. 

A Közalapítvány életében jelentős változást eredményezett, hogy az alapító 2011. augusztus 
31-ig biztosította a szervezet, az alkotóház és a Gödöllői Iparművészeti Műhely működésének 
alapfeltételeit az erre jóváhagyott 2 millió Ft-ból. A továbbiakban a működtetés és 
üzemeltetés nagy részét a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft, Gödöllő látja el. 

SZÁMVITELI POLITIKA 

A mérlegkészítés napja a tárgy évet követő február hó utolsó napja. A korábbi évek 
gyakorlata alapján ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap 
és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események 
számbavétele. 
A Közalapítvány könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi 
és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki. Az 
egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII.24.) és a 342/2011. (XII.29.) Korm. 
rendeletekben meghatározott szerkezetben készíti el. 
A közalapítvány gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes kérdéseinek 
szabályaira a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozik. 
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A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott Kormány rendeletek és a számviteli törvény 
22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a törvény 70-87. §
aiban, illetve a kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg. 
A Közalapítvány gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a 
számviteli törvényben meghatározottak az irányadók. 

A Közalapítvány bevétele minden olyan bevétel, amely a vállalkozási és alapítványi célú 
tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a céltámogatást is. 
A Közalapítvány kiadásai a vállalkozási és alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, 
az alapítvány működési költségei. 

A befektetett eszközöket, a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat a mérlegben nettó 
értéken értékeljük. Az eszközök bekerülési értéke a beszerzési ár, mely tartalmazza az 
aktiválásig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Az eszközök 
értékcsöl<l<enési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam alapján, a társasági 
adótörvényben rögzített leírási kulcsoldrnl az üzemben töltött napok arányában határoztuk 
meg. A 100. OOO- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket és immateriális javakat a 
használatbavételkor egy összegben leírjuk. 

A vásárolt értékpapírok csak aldrnr kerülnek a befektetett eszközök csoportjába, ha azokat 
várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként 
nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítjük, úgy az a mérlegben a 
forgóeszközként szerepel. 
A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First ln 
First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben 
meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el. 
A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett 
kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat. 

A Közalapítvány az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános 
előírásai szerint végzi. 
Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása a 
Számviteli törvény általános előírásai szerint történik. 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a beszámoló készítés során követte és betartotta a 
számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi 
(lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés 
során - az előző évhez képest - az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a 
számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak. 

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a hivatkozott Kormány rendeletek előírásai 
szerint az egyéb szervezeteknek, így az alapítványoknak is számlarenddel és számviteli 
politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és 
értékelési szabályzatoldrnl. 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kiegészítő melléklet 2016. 
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A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

A Közalapítvány tárgyévi eredménye 0 eFt tőkeváltozás, szemben az előző évi 64 eFt 
tőkecsökkenéssel. A tőkeváltozás nem érintette a mérlegfőösszeget. 
Az alapítói tőkén felüli tőkenövekmény, forrása - a könyvelés üzemgazdasági szemléletéből 
következően - a mérlegben kimutatott befektetett eszközöknek és az aktív időbeli 

elhatárolásolmak. 
Az alapítványi vagyont tekintve megállapíthatjuk, hogy az alapítói tőkét és a „Remsey" 
Alapítványtól kapott pénzeszközt folyamatosan a gazdálkodási évben lehetőséghez képes 
legkedvezőbb hozamot biztosító befektetési formákba helyezzük el. 
Év végén a bankszámlákon rendelkezésre álltak a 2016. januári adó kötelezettségek, a várható 
működési kiadások, továbbá az év eleji rendezvények kiadásainak forrásai. 

A Közalapítvány összességében kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Tervezett programjait 
elsősorban az önkormányzat támogatásai révén tudta megvalósítani. A korábbi évekhez képes 
2016-ban kevesebb pályázati pénz állt rendelkezésünkre. 

A közalapítvány 2016. évben közel egy millió forinttal kevesebbel gazdálkodhatott, mint a 
megelőző évben - a kapott támogatások következtében. Az alkotóház üzemeletetését és 
működtetését továbbra is a „Művészetek Háza Nonprofit Kft" látta el. A gobelin, a kerámia a 
rajz- és képzőművészeti valamint a textiltechnikák tanfolyamok továbbra is megvalósultak, 
azok pénzügyi és működési feltételeit is a Nonprofit Kft biztosította. 
A takarékossági szempontok továbbra is érvényesültek a kiállítások, rendezvények 
megrendezésére során. A beszámolóban részletezett művészeti és közművelődési 

rendezvények megszokott színvonalú megtartása köszönhető a közalapítványt segítő, ott 
dolgozó önkéntesek áldozatos munkájának is. 

A tárgyévi eredmény kizárólag az alaptevékenység - közhasznú tevékenység - folytatásából 
származott, mivel a Közalapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. 

A KÖZALAPÍTVÁNY MÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA 

ESZKÖZÖK 

A befektetett eszközök között, az önkormányzati tulajdonú alkotóház 2000. 2004. és 2006. évi 
felújítását tartjuk nyilván 1.758 eFt értékben. Az irodai tárgyi eszközök (számítógép, 
nyomtató, fax, másológép) már nullaértékűek, bár még működőképesek - pótlásuk aktuálissá 
válik. Kis értékű eszközbeszerzés egy DVD író és egy telefonvásárlás volt. (17 eFt). 
Az eszközök között mutatjuk ki a „F A-élmény" rendezvény keretében ültetett tölgyfa értékét. 

A házipénztárt 9.455- Ft-tal zártuk; a valuta pénztárban a Turnhout-i kiadásokhoz felvett pénz 
399 euro maradványa van. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 449.188- Ft volt; a 
„Remsey" Alapítvány átvett pénzeszköze és az alapítói tőke 3.500 eFt összegét, kamatozó 
kincstárj egybe fektettük be. 
Aktív időbeli elhatárolás a tőkelekötés tárgyévre jutó kamata (32 eFt). 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kiegészítő melléklet 2016. 
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FORRÁSOK 

A Közalapítvány 5.586 eFt saját tőkéje 2.586 eFt-tal magasabb az induló, alapítói tőkénél, az 
előző évvel egyezően. 

Rövid lejáratú kötelezettség a decemberi havi 14 eFt adó és járulék kötelezettség. 
A mérlegforduló előtti időszakot terhelő passzív időbeli elhatárolásokból 70 eFt a tárgyévi 
könyvvizsgálati díj, és 19 eFt a december havi távközlési díjak összege. Bevételként 
elhatároltuk az SZJA 1 % 47 eFt összegét, valamint az önkormányzati támogatásból 216 eFt
ot az év elején megrendezendő kiállítás fedezeteként. 

A bemutatott tételek alapján a Közalapítvány mérlegének főösszege 5.952 eFt. 

A KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

ÖSSZES KÖZHASZNÚ BEVÉTEL 
ÖSSZES KÖZHASZNÚ RÁFORDÍTÁS 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

3.672 eFt 
3.672 eFt 

OeFt 

A Közalapítvány elszámolt bevételei, valamint költségei alacsonyabbak voltak az előző 
évinél. Az alapító működési és szakmai támogatása azonos összegű volt az előző évivel, 
továbbá 2016. évben is jelentős összeggel támogatta az Önkormányzat a városban rendezett 
művészeti programok megvalósítását. Egyéb támogatási források kisebbek voltak 2015. évnél 

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 

A Közalapítvány közhasznú működésének alapfeltételét az alapító Gödöllői Önkormányzat 
2.300 eFt támogatása biztosította. Ez a támogatási összeg nyújtott fedezetet az alkotóház és a 
Közalapítvány mindennapos működési költségeire (posta, távközlési díjak, kisösszegű 
karbantartási költségek, utazási költségek, számviteli szolgáltatások, anyagbeszerzések stb.). 
Az általános rezsiköltségek (áramdíj; gázdíj; víz- és csatorna), valamint a nagyobb összegű 
karbantartási kiadások biztosítása a működtetésért felelős Nonprofit Kft feladata. 
Az önkormányzati támogatás egyharmada a művészeti programok megvalósítását szolgálták. 
A támogatási összegből 216 eFt-ot az 2017. év eleji kiállítás felhasználásához elhatároltuk; 
halasztási kérelmünket az önkormányzat jóváhagyta. 
A város önkormányzata 800 eFt-tal támogatta a „Gödöllő 50 - A megújuló értékek városa" 
tematikus évben a „GÖMB" és a GIM-Történetek" című kiállítások megrendezését, továbbá a 
támogatás révén készíthettünk el egy rég óta hiányolt tájékoztató leporelló füzetet az alkotó 
házról és működéséről. 
A Közalapítvány végeredményben pályáztatás révén kapta az Önkormányzat támogatásait. 
Az NKA Vizuális Művészetek kollégiuma 650 eFt összeggel támogatta a testvérváros 
Turnhout-i kiállításon való részvételünket. 
Az NKA ebben az évben is adott támogatást az EuroArt tagsági díj befizetésére. 
A pályázati támogatásokat részletes előzetes költségvetés alapján hagyták jóvá a kiírók és az 
előzetes tervek alapján megkövetelt elszámolásokat - egyre szigorúbb tételes költségvetési 
korlátok és elszámolási előírások mellett - a határidőre benyújtottuk. 
A 2016. évben beérkezett - SZJA 1%47 eFt összegek a 2017. évi kiállításokra tartalékoljuk. 
Kiadványok és katalógusok eladásából 8 eFt folyt be; a lekötések hozama 82 eFt volt. 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kiegészítő melléklet 2016. 
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A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA 

NKA 104106102521 számú pályázat 
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 650 eFt támogatást hagyott jóvá a testvérváros 
Turnhout-i kiállításon való külföldi részvételre. Az elszámolt költségek a következők voltak: 
anyagköltség 19 eFt; szállítási költség 222 eFt; műtárgybiztosítás 17 eFt; utazási és szállás 
költségek 126 eFt; nyomdaköltség 168 eFt; valamint installáció készítés 98 eFt. 
Az elszámolást és beszámolót határidőre elkészítettük. 

101187-512016 számon Gödöllő Város Önkormányzata 800 eFt-ot biztosított a „Gödöllő 50-
A megújuló értékek városa" tematikus év kortárs művészeti rendezvényeire és egy kétnyelvű 
leporelló füzet elkészítésére. A támogatás révén rendezhettük meg a „GÖMB" és a „GIM
történetek" kiállításokat. Az elszámolt költségek a következők voltak: anyagköltség 127 eFt, 
műtárgy szállítás 45 eFt, nyomdaköltség 291 eFt, kiállítási installáció, rendezés 337 eFt. 

NKA 104114100051 számú pályázatban 48.000 Ft-ot biztosított a Vizuális Művészetek 
Kollégiuma a 2016. évi EURO-ART tagdíj költségeire. A tagdíj összegre 47.397- Ft-ot, 
számoltunk el. A megmaradt 603- Ft-ot visszautaltuk az NKA-nak. Sajnos deviza átutalás 
közel 11 eFt költségének elszámolására ebben az évben nem volt lehetőség. 

10118512016 számon Gödöllő Város Önkormányzata 2.300 eFt-ot biztosított a közalapítvány 
közhasznú működésére és tervezett programjai megvalósítására. A támogatási szerződést -
kérelmünkre azzal módosítottuk, hogy a 2016. évben fel nem használt összeget következő év 
április 15-ig költhetjük el az év eleji kiállítás megvalósítása érdekében. ez egyébként meg is 
történt a mérlegzárásig és az erre vonatkozó elszámolást is elkészítettük. 
A 2016. évi felhasználás költségeit a következőkben részletezett tételekre számoltuk el. A 
szokásos működési kiadásokon kívül (Posta, telefon, irodaszerek, bankköltség, számviteli 
szolgáltatás stb.) a támogatás fedezetet biztosított a már említett kiállítások megrendezésén túl 
további két kiállítás megrendezésére a GIM-házban, valamint a város kulturális 
társintézményei rendezvényein való részvételre. 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kiegészítő melléklet 2016. 
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101118512015 
Gödöllő Város Önkormányzat által nyújtott 2.300 eFt működési támogatás elszámolása 

FKV MEGNEVEZÉS Összeg Ft 

5112 Szakmai anyag 46 555 
5113 Egyéb anyagköltség 43 410 

Tisztítószer 9 950 
Szerelési, karbantartási anyagok 0 
Ülő párnák 22 950 
Egyéb (sírcsokor, tároló doboz, műanyag pohár stb.) 10 500 

5114 Nyomtatvány, irodaszer (másolópapír, boríték, toner) 73 870 

520 Postaköltség 66 990 
5200 Telefon, internet 407 955 
521 Szállítás, fuvarköltség 153 620 
523 Karbantartási, javítási költség 10 150 
526 Utazási költségek 55 043 

527 Könyvelési, könyvvizsgálati díj 251 440 
5290 Könyv, folyóirat, újság előfizetés 13 460 
5291 Nyomda, fénymásolás költségei 50 625 
5292 Kiállítások költsége 59 OOO 
5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 272 965 

Szakmai, kiállítási belépők 14 565 

Zongora hangolás 8 OOO 

Honlap gondozás 210 OOO 
Web oldal 25 400 
Pályázati nevezési dij 15 OOO 

535 Bankköltség 76 070 
543 Megbízási díjak 275 650 
558 Reprezentáció 90 660 

560 Szociális hozzájárulás 3 888 
562 Egészségügyi hozzájárulás/megbízások 63 095 

MINDÖSSZESEN 2 084 359 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kiegészítő melléklet 2016. 
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RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE KÖLTSÉGNEMENKÉNT 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 

TERV SZERINTI 
EGYÖSSZEGŰ 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

KIÁLLÍTÁSI, INSTALLÁCIÓS ANYAG 
KARBANTARTÁSI ANYAG 
IRODASZEREK 
POSTAKÖLTSÉG 
TELEFON, INTERNET 
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 
SZAKMAI BELÉPŐK 
JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS 
HIRDETÉS, REKLÁM 
MŰTÁRGY BIZTOSÍTÁS 
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 

46.067,- Ft 
17.635,- Ft 

193.380,- Ft 
43.410,- Ft 
73.870,- Ft 
66.990,- Ft 

407.955,- Ft 
421.200,- Ft 

18.335,- Ft 
10.150,- Ft 

0,- Ft 

SZÁMITELI SZOLGÁLTATÁS, AUDITÁLÁS 
ÚJSÁG, KIADVÁNYOK 

16.930,- Ft 
180.699,- Ft 
251.440,- Ft 

13.460,- Ft 
670.662,- Ft 
341.190,- Ft 

23.200,- Ft 

NYOMDA, FÉNYMÁSOLÁS 
KIÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK 
PÁLYÁZATI DÍJ, ILLETÉK 
WEB OLDAL, DOMAINNÉV 
EURO-ART TAGDÍJ 
BANKKÖLTSÉG 
ADÓ KEREKÍTÉS 
ELADOTT KATALÓGUSOK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 

235.400,- Ft 
47.397,- Ft 
79.670,- Ft 

648,- Ft 
6.060,- Ft 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

MEGBÍZÁSI DÍJAK 
REPREZENTÁCIÓ/Kiállítás megnyitás 
TELEFON SZJA, EHO 
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS 
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 

275.650,- Ft 
123.602,- Ft 
40.478,- Ft 

3.888,- Ft 
63.095,- Ft 

ÖSSZESEN 3.672.420,- Ft 

2017. február 28. 
Összeállította: Holocsi Ferenc 

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

2100 Gödöllő, Körösfői u. 15-17. 
Adószám: 18680968-1-13 

Szlsz.: 1070Cl!Clf..-2(:í226501-$1 IQQ~O~ 

t1__-;/ 

Kiegészítő melléklet 2016. 



A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG beszámolója 
a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 

2016. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt Gödöllő Város Önkormányzata 1998. évben 
alapította. A Pest Megyei Bíróság 1999. január 15-én kelt, 1.Pk.60.233/1998/8 
számú végzésével 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet. 

A Közalapítvány székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17. 

A Közalapítvány célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak 
ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az 
alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz. 

A Közalapítvány alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyona 3 millió Ft, 
melyet az alapító okirat rendelkezése szerint a legkedvezőbb kamatfeltételeket 
biztosító tartós betétbe kell elhelyezni. 

A Közalapítvány az alapító által nyújtott pénzügyi támogatáson felül jelentős összegű 
pályázati keretből működött, munkáját az előző évekhez hasonlóan gazdag 
tartalommal végezte. 

A kuratórium a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót megvitatta és elfogadta. 

Az AUDIT-HM Kft. elvégezte a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány könyvvizsgálatát, 
melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.952 eFt, a mérleg szerinti 
eredmény 0 eFt. 

Az elmúlt 19 évhez hasonlóan a műhely kiállító termében országos és nemzetközi 
csoportos kiállítások, és elismert képző- és iparművészek egyéni kiállításai 
valósultak meg. 

2016-ben az oktatási programon belül működött a gobelinszövés, a kerámia
plasztika, a rajz-, a textiltechnikák és a festészeti képző- és iparművészeti 
tanfolyamok. 

Szoros kapcsolatot tartanak az alkotó műhely művészei az iskolákkal, a kulturális, 
közművelődési intézményekkel. 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szellemiségével, a hagyományok ápolásával, 
új kezdeményezésekkel tevékenyen hozzájárul a város kulturális jó hírnevének 
öregbítéséhez. 

Gödöllő, 2017. április 10. 

;l 
I ! 

RétfalJi Antalné sk. 
Felügyelő Bizottság elnöke 
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AUDIT-..HM Kft 
Gö'dO:Jlo., PodrnaniczKY u. 42 .. 
Tel.: '06-30.:2s0"'4'696, teLrfax: 28*'530..:'160 
e-mail: audít-hm.ifdt@lrivítel.hu 

Független Könyvvizsgálói Jelentés 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tulajdonosainak. 

Vélemény 

Elvégeztem a Gödöllői Művészeti Közalapítvány 2016. evn egyszerűsített éves 
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 
31-i fordulónappal elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 
5.952 eFt, a tárgyévi eredménye 0 eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó 
eredménykimutatásból valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 
2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről 
szóló 2000. Évi e. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény"). 

A vélemény alapja 

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását 
jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" 
szakasz tartalmazza. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon 
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen 
etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt véleményemhez. 

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 
történő és a valós bemutatás követelményének elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Társaságnak 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 számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való 
alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot 
vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális 
lehetőség. 

1 ---·------------



A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom 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 véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 
bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkai összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások 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 gazdasági döntéseit. 
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő 
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok 
fenn a könyvvizsgálat egész során. Emellett: 

Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibásállításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkaimas 
könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem 
megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból 
eredő lén~eges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 
mive! a csaiás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy belső kontroll felülírását. 
Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontroljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsak. 
Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 
Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentőskétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság 
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített 
éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói 
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események 
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 
Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételek, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam 
azonosított jelentős hiányosságait is. 

Gödöllő, 2017. február 28. 
/ () ' ' 
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MKVK Nyilvántartási szám:002119 

Havjár Mihály ügyvezető 
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Havjár Mihály 
bejegyzett könyvvizsgáló 

MKVK Tagsági ig. szám: 006248 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Gödöllő, 201 7. május ...•. 
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