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I. Ár'rłĺ,Áľos r AlÉxozľłľÓ

Az alapítvány 2011 szeptember l4.-én alakult, adóhatósági bejegyzése 20ll. szeptember 21-
én történt meg. Az Alapítvĺány alapitója:

Dr. Ha]mos Péter

A táľsaság képviseleti joggal felruházott ügyvezetője

Lukács Anikó
2045 Torökbálint Kastély u. 12

Azegyszerusített éves beszámoló aláirásćtra jogosult ugyvezeto személyi adatai,,

Lukács Anikó
2045 Törökbálint Kastély u. 12.

Az alapitvány kezelo szeľve a hrĺrom tagú kuratórium, melynek tagjai a következők:

Dr. Rátgéber László (kuratórium elnöke)
7627 Pécs Havi-hegyl Út 4

Lovasi András
7627 Pécs Pósa Lajos u. 16.

Dr. Sterbenz Tamás
1032 Budapest Kenyeres u.21

Az alapitvány felügyelő szeľve a harom tagű felügyelő bizottság, melynek tagjai a
következők:

Dľ. Rappai Gábor
7624 Pécs Bartók B. u. 2.

Bnáti Zsolt
7626Pécs Katalin u. 25

Vári Attila
1225 Budapest
Kolozsvári u.52lB
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Az egyszenĺsített éves beszámolót méľlegképes végzettséggel rendelkező könyvelő iroda
állította össze, a könywezetést a megalakulástól ugyanęz az iroda végzi' A kónyvelő cég
adatai:

GoNDoLDÓ rn.
7623 Pécs, Tompa Mihály u. 38

Számviteli szolgáltatás t v égzo Gondoldó Kft.
Dr. Biróné Dr. Papp Ilona
regszám;125771

Alaptevékenysége E gyéb spoľttevékenység

A táľsaság főbb azonosítĺó adatai a következők:

o cégJegyzék szźtma:

o működési foľmája: Közhasznú alapitvttny

o KSH sziímjele: 18223897-9319-569-02

a adőszźlma: t8223897-2-02

o alapítói vagyona: l00 ezeľ Ft

a bankszámla vezetője oTP Bank Nyľt.

a bankszámla szálma: I I 7 3 1 0 1 8 -299 00 68 6- 0 0000000

kcinywezetés módja: kettős könywitel

a beszámolo formája: éves egyszenĺsített beszámolóa

Az a|apítvány célja:

Az A|apitvány célja Pécs illetve a Dél-Dunántuli régió kosárlabda utĺĺnpótlás nevelésének
támogatása, kooľdinálása akadémiai jelleggel. Az Alapítvríny 2Ol2' évben az Akadémiai
akkĺeditációt megszerezte. Az Alapitvány több mint 600 gyermek kosárlabda edzéseit vezeti,
iränýtja.

L'j.
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Az Alapítvány a kiivetkező főbb számvitelĺ alapelvek alkalmazásával műktidik:

A társaság éves beszĺámolót készít, amelynek részei a méľleg, az eredmény kimutatás és a
kiegészíto melléklet. A tarsaság az éves beszámolóval egyidejűleg készíti el a közhasznúsági
jelentését is.
Az A|apitvźny az összköltség típusú eredmény-kimutatást készíti el az éves egyszenĺsített
beszámolóban.

Az Alapitványná| a mérleg fordulónapja; atárgyév december 31. A inrérlegkészítés időpontja
április 30.

A mérleg, eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet letétbe helyezésének és nýlvánosságra
hozatalának ideje a tźrgyévet követő év május 31-ig a rendeleti előírással megegyezóen,
fiiggetlenül a jővźŕ'agyő kuratóriumi ülés időpontjától.

A társaság szrímviteli politikája öt kötetből áll:

1. l Számviteli politika
2. lSzźtmlarend
3. l Leltźroztsi SzabáIyzat
ą. l Értékelési Szabályzat
5. l P énzkeze|ési Szabá|yzat

A belso szabályozás alapvetően keret jellegű, az egyęs szabályzatok taľtalmilag egymásra
épülnek, és teljes könĺen átfogJäk a vtilalkozás gazdasźtgi eseményeit érintő elszámolási
rendszert.

Az alka|mazott elvek, eljárások és módszerek a teljességigénye nélkül a következők:

A tiĺľsaság a tulajdonát képezo eszközökĺe a használati idő alapjźn sztllnított lineĺíris
értékcsökkenés elszámolást alka|maz. Az l00 ezer Ft érték1ratárt meghaladó eszkoz
beszerzések esetében a bruttó értékĺe vetítve évenkénti elszámolássa|, az eszközök üzembe
helyezését követő naptól kezdődően számol el étékcsĺjkkenési leírást. A l00 ezer Ft alatti
értélúatétrral beszerzett vagyontárgyakat azonna|i költségelszrámolás mellett anortizálja a

tarsaság. Ezt a dontését a bitokábanlévő vagyonttrgyak műszaki állapota indokolja.

A társaság valamenný beszerzett vagyontźtrgyat a beszerzési áron aktiválja. A társaság a

beszerzett ttrrgq eszközökĺe, indokolt esetben maradvźnyértéket állapít meg, amelyet a ttrgý
eszközök egyedi nýlvantaľtó kaľtonjain is rögzít.

A vásárolt készleteket a cég kĺĺltségként a szállítői számlék a|apjan elszámolja, majd idĺĺszak
végén leltározással módosítj a a készletváltozásnak megfelelően. Ér' végén a meglévő
készleteket le|tározza és a mindenkori utolsó beszeruési áron értékeli. A leltári értékkel a
kĺĺltségelszámolást konigálja a nyitókészlet értékéhezviszonyitott eltéľés előjele szerint.

Nt
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A táľsaság számlarendj e a végzett tevékenység elszámol ási szämlźit teljes-könĺ en tartalmazza,
a fokĺinyvi számlźk további bontłĺsára a külso adatszo|gźůtatások és a belső információs
igények szerint kerĹil sor' A taľsaság csak abban az esetben módosítja a számlaľendjét, ha
olyan főkönyvi szźmia megnyitásĺĺľa kerül sor, amelynek a megnevezéséből nem derül ki
egyértelműen annak tartalma'

A társaság számitogépes eljáľással végzi a fokĺinyvi könyvelést, a kettős könywitel keretén
belĺül az 5-(8)-9 főkönyvi sziĺmliíkon mutatja ki az eredmény tételeket,6-7. szźlmlaosztá|ý
nem használja. Havontakészit könyvelési zárlatot. A fokönyvhözkézi úton vezetett analitika
keretén belül kapcsolódik a befektetett eszkozök nýlvántartása, a személý jövedelem
analitika, az adő analitikak, nýlvĺántartások.

A tĺírsaság a szĺĺmviteli alapelveket és azok alkalmazásának módját a belső szabáiyzataiban
rögzitette, azoktől eltérés sem a bázis évben sem atérgyévben nem történt. A cégnél jelentős
hibrĺnak a mérleg foösszegének 2 %o-élt meghaladó eltérés számit, fajlagosan kis éľtékű eltéľés
csak a vevőállomĺánynál minősíthető, kis éľtékű eltérésnek szźmít a l00 ezer Ft értékhatĺĺr
alatti tétel.

A vevő és sza|Iítők folyószĺímláinak analitikus nyilvĺĺntaľtását a fok<inyvi számlák
megbontásával vezeti, az éintett partnerekkel egyeztetett módon könyv szerinti értéken
leltározza.
A kĺizartozásokĺól és a hozzájuk kapcsolódó bér' jövedelem kifizetésekľol az adó és TB
rendeletek által előirt tételes nyilvantartásokat vezeti a tĺĺľsaság.
2016. janurár l. _i Számviteli törvény módosításához kapcsolódó Számviteli Politika
módosítására is soľ került 2016. március l-i hatállyal. A Sztv 1ó. $ (4) bekezdése szerint:
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan infoľmáció, amelynek
elhagyása vagy téves bemutatása _ az ésszenĺség hatĺĺľain belül _ befolyásolj a a beszámolo
adatait, afelhasznźtló döntéseit (a lényegesség elve).
Jelentős tisszegű tételek: a bemutatás szempontjáből akiegészito mellékletben azon tételek
minősülnek jelentősnek, melyek ĺisszege az adott bevétel, költség, ráfordítás
szĺámlacsoportonkénti értéke az elozo beszámolási időszak mérlegfoös sze[ének 2 %-át
meghaladja, és az eloző évi sajáttĺĺke éľtékének l0 %-á!t meghaladja. (A két ľěltetel együttes
teljesülése esetén) Ennek alapján a társaság beszámolójĺĺnak kiegészítő mellékletében be kell
mutatni a egyéb bevételek és egyéb kötelezettségek, valamint pénziigyi műveletek és
ľáfordítások t árs as ági adőr a gyakoro lt hatását.
Amennýben a beszámolóban bemutatott összevont adatok meghaladják a jelen szabály szerint
meghatározott értéket, akkor azok részletezett bemutatásár a akiegészítő mellékletben kell soľt
keríteni.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek' ráfordításnak minősül a
bemutatás szempontjábőI az előző évi összes bevételhez viszonyítva:
Kĺvételes nagyságú vary előfordulásrĺ bevétel: az adott évi számviteli nýlvántartásokban
szeľeplőbevételek között elszámolt összeg az elóző évi ĺjsszes bevétel 10 %-át elérłő, vagy
meghaladó ĺisszegű bevétel tevékenységenkénti ftĺkĺlnyvi kivonat szerint.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású kiiltségek, ráfordítások: az adott évi számviteli
nyilvántartásban szereplő költségek' ráfordítások, amelyek az e|őzo évi összes bevétel 10%-át

ilA
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eléró vagy meghaladó ĺisszegű;' költség' ráfordítás nemek szerinti, számlacsoportonként
összegezett főkönyvi adatok szerint elszámolt érték.

A táľsaság avonatkozó szrímviteli alapelvekkel összhangban készítette el a egyszenĺsített éves
beszámolój ät, értékelési eljárásai a megfelelnek az ővatosság elvének, a beszámoló elkészítése
sortln az alapelvektől egyetlen esetben sem történt eltérés.

Az Alapítvány tevékenységének összefoglaló bemutatása

Az A|apitvány szakmai és stratégiai igazgatoja,Dr. Rátgéber Lászlő az aläbbi fo célokat állitja
a középpontba.

,,Képzési rendszerünkben a hangsúly mindig az egyénen van' a cél, hogy az edzések
őraszämát és az egyéni képzések számát fokozatosan emelve, hazai és nemzetközj
versenysorozatokban szeľepelve játékosaink elé{ék a heti 20 őra edzéssel és versenyzéssel
töltött időt, melynek jelentős ľésze személyre szabott, a játékos aktuális ťlzikális és mentális
állapotának megfelelő program. Játékosaink igy lehetőséget kapnak a pľofesszionális
kosárlabd,ázővä válásra űgy, hogy közben a komplex oktatási-nevelési pľogramunk
segítségével a fiatal kosĺárlabdázók minden támogatást megkapnak tanulmányaik végzéséhez
és azok összeegyeztetéséhez az élsportta|."

Az Alapitvany sportpro gramja szervesen illeszkedik Pécs város spoĘrogramj źlhoz, céljaihoz.

Targyévben a ''Rátgébeľ Kosáľlabda Akadémĺa'' Alapítvány 188 089 ezer Ft támogatást
kapott az 1996 évi LXXXI törvény (társasági adó törvény), valamint a 107l20ll. (VI.30.)
Korm.rendelet (látvány-csapatsport űmlogatás) szerint. A fenti támogatáshoz kapcsolódó
kiegészítő tiĺmogatás összege 15 080 eFt volt. A korábbi időszak fel nem használt
tiímogatásával együtt 216 858 Ft-ot használt fel az alapitvány az uténpőtlźs nevelési
feladatokra. A kapott támogatásokat részletesen a 10. számű melléklet mutatja be.

Az A|apítvány a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Váľos Polgáľmesteľĺ
Hivatalával hosszrĺ távú, háľomoldalú megállapodást ktitött mely leírja az Alapítvány
feladatait. Az Alapítvány feladata szakmai felügyelet ĺlletve ĺrányítás elvégzése. Emellett
az A|apitvźny által felnevelt játékosok képezik a mindenkoľi pécsi felnott kosarlabda csapatok
utánpótlását.

Jelenlegĺ játékos létszám

Az Alapífvány égisze alatt jelenleg 304 leigazolt utánpótlás koľú játékos spoľtol
(ľIKosZ nyilvántartása szerint játékengedéllyel ľendelkezők száma, U9-U23
korosztályban), ezen felül egy úgynevezett felzárkoztatő csoport, illetve jelenleg tagiskolaĺ
előkészítő koedukált csoportjaiban sportoló további 300 gyeľmek alkotja a piramis alsó
szegmensét' Így összesen több mint 600 kosárlabdánő szakmai iľányítását végzi az
Akadémĺa.
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A nagy sportolói létszźtm széles bénist, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia kiváló infrastrukturát
tud teremteni a tudományos együttműktidésľe a Pécsi Tudományegyetem karai szźtmźra. A
Nemzeti Kosárlabda Akadémia célja, hogy kulcsterületeinek (sport, egészség, tudomány)
szinergikus együttműkĺldése révén új minőséget hozzon létre mind a sportban, mind a
tudományban. A kutatási hely mellett gyakorlati helyet is tud biztosítani a PTE hallgatói
számźlra a Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

A Nemzeti Kosĺĺrlabda Akadémia ahogy eddig, a jövőben is igénybe szeretné venni a Pécsi
Tudományegyetem kutatási-fejlesztési kapacitását (Egészségtudománý Kar,
Természettudomrĺný Kaľ, orvostudománý Kar,Közgazdaságtudománý Kar, Pollack Mihály
Mtĺszaki és lnformatikai Kar stb.). A Nemzeti Kosĺíľlabda Akadémia alapfilozófi ája szennt
kutatás, tudomĺĺľryos háttér nélkiil manapság az utźnpőtlás nevelése sem mfüödhet megfelelő
színvonalon. A Nemzeti Kosrárlabda Akadémia és a Pécsi Tudomiínyegyetem közösen képes
megteremteni azt a világszinvonalú sportdiagnosztikai és rehabilitációs hátteret, mely nim
csak kosárlabda-specifikusan, hanem minden spoľtágra kiterjesztve működhetne' és mólyet a
Pécsett és a ľégióban mfüödő sportszervezetek önerőből nem tudnának létrehozni.

Atervezetl, kiemelt tehetségeket segítő tehetséggondozási programban a Nemzeti Kosárlabda
Akadémia és a PTE lehetőséget szeretne teremteni a Pécsett továbbtanuló és kosĺĺrlabdaző
hallgatók szźmlára, hogy az ország legrégebbi egyetemének széles spektrumú képzési
palettájáből vźiaszthassanak, emellett pedig megfelelő versenyzési és fejlődési lehetőséget is
kapjanak a kosárlabda területén.

A Rátgéber Kosárlabda Akadémią Atapínany szalłnąi vezetése:

Dľ. Rátgébeľ László - Mesteľedző, Szakmai és stratégiai igazgató, egyben az Alapitvány
kuratóriumrínak elnöke
Csák Magdolna _ Szakmai igazgatő-helyettes
Zalay Zoltán - Szakmai igazgatő -helyettes

Az Akadé:mia 2011-es alakulásakoľ meghatározott progľamnak három alappillére volt: a
tömegesítés, a minőség és a modem létesítmény. A tömegesítési folyamat sikerrel |ezaj|ott:
Pécsett még soha sem kosárlabdtzott ennyl ťlatal, több mint hatszźn utánpótláskoru gyermek
választotta a kosárlabda sportágat óvodás kortól az akadémiai kimeneti korosztálýg.
A Pécsi Nemzeti Akadémia egy komplex oktatási-nevelési programot működtet játékosai
számára a Pécsi Tudomĺínyegyetemmel szoros együttmúködésben, melynek célja, hogy afiata|
kosárlabdázók minél több segítséget kapjanak tanulmĺínyaik végzéséhez és azok
ósszeegyeztetéséhez az élsporttal, az Akadémia pedig egy kosĺĺrlabda-életuĘályát tudjon
felvŁolni sportolói előtt.

Az Alapitvány 14 koľosztályos csoportjźnál 1l edző és 10 másodedző do|gozik jelenleg,
mely |étszámból néhányan az előkészítők körében is tevékenykednek. Nagy hangsúlý fektót
az Alapitvány a tudományosságra és a sportsérülések prevenciójára, továbbá a rehabilitáciora,
e célból az orvosi stáb kialakitásźra' Ezen felül az Akadémia a Pécsi Tudományegyetemmel
együttműktidve antľopometľiai, testalkatĺ, testszerkezeti és egyéb élettanĺ felméľéseket is
végez a szal<rnai munka tudományos megalapozása céljźhől'

il-S
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A ,,Rátgéber Kosáľlabda Akadémia'' Alapítvány vezetése, szakemberei kĺemelkedő és
jelenleg is tevékeny ľészesei a kosárlabda sportnak.

Létesítmények és tárgyí feltételek

2018. októbeľ 11_én átadásra került a Nemzeti Kosáľlabda Akadémĺa létesítmény,
melyet a beruhánźlst kcĺvetően a Nemzeti Spoľtközpontok iizemeltetett 2019. ápľilis l-ig.
Ekkoľ vehette át a ,,Rátgébeľ Kosarlabda Akadémia'' Alapítvźny a létesítmény mfücidtetését
használati megállapodás alapj ĺán.

A Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia világszínvonalú infrastrukturájának kialakításakor a
fokusz a funkcionalitáson volt, a csapatok harom, egymással párhuzamos kosrírlabdapá|yttt
használhatnak egyszerĺe edzésekre pályĺínként hat palánkka|, mig a központi ptiya NB I. A-s
és nemzetkózi mérkłĺzések megrendezésére is alkalmas, a nézótér a beépített mobil lelátó
segítségével 2000 fóre bővíthető. A csarnokban modern, kétfelé osztható négy tágas öltöző
vátrja a csapatokat, melyek közül kettő teljesen akadálymentes, parasportolóknak is megfelelő
kialakítású. Az edzói munkát támogató helyiségen kívül az edzői továbbképzéseket,
előadásokat kiszolgáló konfeľenciaterem is létesült'

Az edzócsarnokban helyet kapott egy utiánpótlás-játékosok szźlmára kifejlesztett, a gyoľs
regenerációt és rehabilitációt segítő wellness-részleg, melyben szallna, jacuzzi és valamint az
iCool jégfiirdő rendszer is helyet kapott. A f,rtness- és erősítőteremben a játékosok szakmai
felügyelettel végezhetik személyre szabott erőnléti progĺamjukat sportágspecifikus fejlesztő
gépek segítségével. Az orvosi és doppingszobában helyben zajlanak a sportorvosi vizsgálatok
és egyéb antropometriai felmérések.

A csamok mellett, különálló épületben létesülő rekľeációs, ľehabilitációs és regenerációs
központban kiváló szakemberek biztosítjłík az orvostudománý hátteret, a sportpszichológiai,
a gyógýornźsz és egyéb háttéľtámogatást.
Az Akadémia további sportlétesítményekben bérel termet csapatai szttmára (PTE
tornacsarnokai, PTE Babits Gyakorló Gimnázium tornacsarnoka, Református Gimnázillm
tornacsamoka, Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola
csarnoka).

Az előkészítő és sportági alapképzésben működő csapatok és kapcsolatok

A "Rátgéber Kosárlabda Akadémia'' Alapítvány feladatául túzte ki Pécs város
volutlskorzetének utánpótláskoru gyermekei edzetését, versenyeztetését, illetve kadett
korosztálýól országos beiskolłŁtatását és versenykostlrlabdakepzését. Az Alapitvźny vállalta
és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb osztályban szereplő kosáľlabda
csapatok utĺínpótlásának biztosítását.
Ezen célokon felül, elindította a határon túli magyar fiatalok kiválasztását és utánpótlás-
nevelési pr o gr arnjźtt.

Pécsett aképzés a mindenkori Ul l -es korosztźiynálkezdődik, igy az előkészítő iskolźk az ez
al atti koľo s ztály okat ( 7 - 9 éves ek), kezd1k kép ezni.
Az elokészítőkben a foglalkozások vezetését többnýre az iskolák testnevelo tanáľai végzik,
illetve azokban az iskolákban ahol ez nern volt lehetséges, ott az Alapitvány biztosít
edzőkollé g át az edzések v ezętéséhez.

N\
t,ł.'...--
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Minden előkészítőben dolgozó edző, testnevelő kollé ga szeruódött partnere az Akadémiának.
Az Alapitvány igyekszik biztosítani az előkészitőlđ:röz szükséges spórteszközöket is.

Előké szítő cs o poľtok j elenleg az alábbí intézm ényekben működ n ek:o Miroslav KrležaHoľvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
o Budai Városkapu Iskola
o Belvĺĺrosi Általanos Iskola
o Pécsi Reformáfus Kollégium Gimnáziuma, Altalános Iskolája és ovodája
o Pécsi Apźrczai Csere János Általános Iskola, GimnłŁium, Kollégium, Alapfohi

Művészeti Iskola
o Köztársaság Téri Általános Iskola

' Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Spoľtiskola
o Koch Valéria Közęiskola, Altalános Iskola, Óvoda és Kollégium
o PTE Gyakorló Általános Iskola, GimnŁium és Szakközépiskola, Deĺĺk Ferenc

Gimnáziuma és Általrĺnos Iskolája
o Jókai ltĺor Általrínos Iskola
o Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola
o Pellérdi Általános Iskola
o Kodolányi János Német Nemzetiségi Általĺĺnos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

(/.,Ą
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II. sPECIFIKUs r AłÉrcozľłľo FEJEZET

IIl1. A méľleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszktiztik

A Tarsaság mérlegében szereplő eszközök összértéke l 652 279 eFt, szemben abázis időszaki
145 447 eFt-al. A két év között jelentős az eltérés összességében is és arćnyaiban is' Az
Akadémia, valamint a Nemzeti Kosrĺrlabda Akadémia létesítményeinek 2019 évi mfüödési
támogatási forrása 2018 évben péĺlnlgyileg befolyt, és ez miatt lényegesen megnőtt a
pélueszközök arrínya. Ez miatt a két év nehezen összehasonlítható. Továbbra is jellemző,
hogy a Tao üĺmogatasok döntő ľésze januĺĺr hónapban folyik be miutan egyľe nagyobb azon
támogatók szźlma, akik az adóhatóságon keresztiil juttatjrík el tĺímogatásukat' Az eszközók
összetétele az a|ábbi szĺímadatokkal jellemezhető:

Eszkfizcik összesen

Aktív időbeli elhatáro!ások

Pénzeszközök
Értékoaoír
Követelések
Készletek
Ebböl:
Forqóeszközök
Befektetett pénzüqyĺ eszközök
Tárovi eszközök
lmmateriális iavak
Ebböl:
Befektetett eszközök összesen

100,00%

0.03%

'17,98%
0.00%
4.700/0

9,81%

32,480/0

0.34%
66,86%
o.29%

67,490./0

Előző év

100.00%

0,00%

92,54%
0,00%
1,850/0

0.270/0

94,670/o

0,05%
5.230/o

0,06%

5.33To

2018.12.31

Az Alapitvlíny befektetett eszkozeinek nettó értéke a tttrgyévben 88 112 eFt, a bŁis évi 98
159 eFt-tal szemben. Az elózo évhez viszonyított állományhoz képest t0 047 eFt összegtĺ a
csökkenés.

Azelbasználódási fokazegyes eszközöket érintően eltérő akövetkezők szerint alakul:

A tárgyévben értékcsökkenési leírás elszámolásra 9 388 eFt éľtékben került sor.

Ebből a beszłĺmolási időszakban kis értékű (100.000'- Ft alatti) eszkőz beszerzés 31 eFt-ot
tesz ki.

A tervszeľinti értékcsökkenési eljárás módosításáľa nem került sor.

TARGYI ESZKOZOK
Eovéb berendezések
Múszaki berendezések
lnoatlanok

Megnevezés

't9,790/o
36,490/o
49,650/o
5.87o/o

2017

22,54o/o
52,730/o
52,450/o
8.530/o

2018

t\t/L--
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2018 évben a befektetett pénnlgý eszközök között keľült kimutatásra a tulajdoni részesedést
jelentő befektetés 750 eFt éľtékben, mely a Kosiíľlabda Akadémia Spoľt Kft' jegyzetttőkéje
A társaság rendelkezésére álló immateriális javak, és táľgyi eszközĺlk állomĺínyánakrészlętező
adatait az l.-2. Mellékletek tartalmazzttk.

Forgóeszktizök

Az Alapitvilny 4 482 eFt készletállománnyal rendelkezett a beszámolási időszakban, szemben
a bŁisidőszaki 14 263 eFt-tal. A készlet teljes egészében a játékosok által haszná|t
spoľtfelszerelésből, sporteszközökből áll.

A táľsaság mérlegében a beszámolási időszakban kimutatott követelések 30 643 eFt-os
összeget tesznek ki. Ebből a vevők követelése 772 eFt, sztůlitőitartozás l9 eFt, kölcsön 0 eFt,
ado tulfizetés 457 eFt, eloleg 0 eFt, egyéb követelés 232 eFt, Tao támogatással kapcsolatos
követelés 29163 eFt.

A tarsaság mérlegében az előző évre kimutatott követelés ĺisszege 6 831 eFt volt melybol a
vevők követelése 2 586 eFt volt.

A trírsaságnak zá|ogtroggal biztosított követelése nincs sem a besziímolási, sem a bfp;is
időszakban sem.

A tiírsaságnak értékpapír ügyletei nem voltak ez évben sem.

Pénzkészletből a pérutźtr állománya 1 570 e Ft, bankszám|aállomány l 52'7 479 eFt.

A tiírsaság a tźlrgyévben a költségek aktív ĺdőbeli elhatáľolást nem mutatott ki. Elóző évben
40 e Ft értékben szerepeltet a mérlegében, amely elhatáľolt biztosítás volt.

AKTÍV IDoBELI ELHATÁRoLÁSoK.

Osszesen
Biztosítás

Megnevezés

40
40

2017

0

2018

Saját tőke

A tlírsaságnál a saját tőke összetétele a kĺivetkező adatokkal szemléltethető:

Összesen
Adózott eredménV
Lekötött tartalék
Eredménvtańalék
Tőketartalék
Jegyzett tőke

116269
538

0
1 1 5631

0
100

Ért0r

100,00%
0,460/o

0.00%
99,450/0

0,00%
0,09%

Meooszlás
Előző év

1 I 9400
31 31

0
I 16't69

0
100

Érteł

100.00%
2,620/0

0,00%
97,29o/o

0.00%
0.08%

Meqoszlás
2018.12.31
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Az Alapitvány mérlege alapjän a vagyonszerkezet elemzését a 3. szźlľrń mellékletben
részletezet|mutatók alapjźn végeztllk el, a likviditási helyzetét bemutatő szźmlszaki adatokat
az 4. szźtmu mellékletb e n r észleteztljk.

A táľsaságnak a beszámolási időszakban hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

A ľövidlejáľatrĺ kötelezettségek 23 603 e Ft_ot tesznek ki a beszámolási idoszakban.

Mindösszesen
----- Esyéb kötelezettsés

----- Bérek utáni járulék
----- rövid |ejáratÚ kölcsön

_--- ipartizési adó

----- munkavállalókkal szembeni kötelezettség

----- költségvetési bef. kötelezettség

----- 12. havi ki nem fizetett béľ előírása

----- SZJA kötelezettség

_-- szál|itők felé fennálló kötelezettségek összege

23 603

207

4 845

461

0

0

1 263

8 500

485

7 842

22893
226

r 486

46r

2255
9 597

790
8 078

PAsSZÍv IDoBELI ELHATÁRoLÁsor:

IIl2. Az eľedmény_kĺmutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel

A tarsaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 29 894 e Ft. Cél szeńnti feladatok
ellátásähoz kapcsolódó bevétel 22 8'70 e Ft' vállalkozoi tevékenységéből szźlrmaző bevétel 7
024 eFt volt.
Az Alapitvanyjövedelmezőségét érintő ftĺbb mutatókat a 4. szttmű mellékletben ľészleteztfü.

Érték. Ezer Fĺban

Közvetlen költséoek
Árbevétel

21 8590
23499

2017.12.31

930,210/0

100,00%
262866
29894

2018.12.31

879,330/0

100,00%

Osszesen
EMMI trĺmosatás
Teľem bérleti díi utánpótlás
Meqnevezés

s 575
0

5575
2017

I s09 986
1 500 000

9 986
2018

Az értékesítés bruttó fedezete a kĺjvetkezőképpen alakult:

lt\ L
t/------
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Egyéb bevételek
Ft-

EGYÉB BEVÉTELEK

Kerekítési ki.ilönbözet

Támogatások
tV|agya r olimpia i Bizottság
Tao látvány csapatsport támogatás
Szja 7%

Tao MKOSZ
TAo támogatás
Ele ngedett, elévült kotelezettség

Érté kesített javak, tź

Megnevezés

207 3L2
2

5 092
0

76 625
0
0

185 066
52

475

2017.12.31

248 673
8

76 62s
0

ls 080
0
0

216 858
702

0

2018.12.31

t'{
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Kiiltségek
Az anyagtrellegű ľáfordítások részletezését a következo tábltnat mutatja be:

Érték. Ezer Frban

Béľköltség

A személyi jellegű ráfordítások között kertiltek elszámolásra a munkaviszonyban
foglalkoztatott jövedelme, tisztségviselők tiszteletdíja, valamint a megbízási díj, továbbá itt
került elszámolásra a nyugdíj- és egészségbiztosítási és munkaer<ĺ piaci járulék. 

Érték. EzerFĺban

Eľtékcsökkenési leíľás

Az értékcsökkenési leírás részletezését a2. száma melléklet tartalmazza.
Érték. Ezer Ft_ban

Egyéb ráfordítás
Egy éb ráfoľdítások részl etezés e :

Ezer

2018-ban - 208 E Ft pénzügyi eredméný &. el az Alapitvtlny. Pénzvgyl bevétel 3 E Ft volt'
amelyből kamat 3 e Ft, árfolyamnyereség 0 E Ft, pénzügyi ráfordítás 211 eFt
árfolyamveszteség volt.

l.-Ä----*

EGYEB SZoLGÁLTATÁSoK KÖLTSÉG El

IG E NYB EVETT SZOLGALTATASOK
xÖlrsÉorl

ANYAGKÖLTSÉG
Megnevezés

7 444

81 389

5 775

2017.'.12.3'.1

4 603

80 084

14 331
2018.12.31

gÉnlÁnuLÉxor
szEMÉLY! JELLEGÜ EGYÉB KtFIZETÉSEK

gÉnxöLrsÉc
szEMÉLYl J ELLEGŰ nÁronoírÁsor
Megnevezés

t9 670
7 331

96 982
123 983

2017.'.12.3',1

23 500
13 062

127 286
L63 848

2018.12.31

Kisértékü tárgvi eszkozök azonnali é.cs
Gépek, berendezések é'cs.

lngatlanok é.cs
lmmateriális javak é.cs
Meqnevezés

90
7 597
2027

84
2017.12.31

31

7 727
2027

209
2018.',t2.3',1

Megnevezés

Kerekítési különbozet 7

Önkormányzatokkal elsz. adók, ĺlletékek 355
Hitelezési veszteség 253
El időszak. nem számolható ÁpR 1,428
Késedelmi kamatok 90
Ért. java k tá rgyi eszk. nyílv.ta rt'értéke selejtezés 0
EGYÉB RÁFoRDi'IAsoK 2 7r9

20'17.12.31,

3

r57
897

0
0

1 910
2 967

2018.12.31
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Társasági adó fizetési kötelezettség levezetése
adatok €zer Ft-ban

Adóalap módosító tételek az althbiakvoltak
adatok

A trĺrsaság árbevétele 20l8 évben 29 894 eFt volt szemben a2017 évi 23 499 eFtłel.

Érték ezer Ft-ban

Osszesen

Export értékesítés

Belftildi értékesítés

Megnevezés

23 499

0
23 499

Eľték

100.00

0,00
100,00

Yo

2017.év

29 894

0
29 894

artoľ

100,00

0,00
100,00

oÁ
2018. év

A tĺírsaság a beszámolási időszakban 3 131 eFt adőzás előtti eredménýrea|izálta2017. évi
599 eFt-os összegű jövedelemmel szemben.

Az Alapitványjövedelmezt5ségét éľintő főbb mutatókat a 5. szłámú mellékletben részletezttik.

III. KIEG ÉszÍr ő r ĺĺÉl<ozTATÓ

EREDM

adó

nÖvelö tételek összesen
csÖkkentő tételek összesen

nevezés

538
1

424
194

2 159
11 406
I 786

2017. év
539

3 í31
7

356
363

4 036
10 286
I 388
3 í38

2018.év

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

Az adótörvény szerint vett értékcsökkenési leírás
Adózás e!őtti növelő téte!ek:

A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben
elengedett követelés

tevékenységgelNem
ráford

vállalkozási
ítások
bevételszező kapcsolatos

i tv szerint az adóévben terv szerinti
értékcsökkenési leírásként és terven felüli
éńékcsökkenésként elszámolt

A számvĺtel

9 786

9 786

11 406

1 620

0

I 786

2017. év

9 388

I 388

í0 286

898

0

I 388

20í8.év

í"\t _-_-_
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Az A|apitvźny 2018. évben l0 fő túlagos állományilétszámrészére 58 0l8 eFt munkabért
fizetettki, az átlagos jövedelem színvonal 483 483 Ftlfoĺhő összegű.

A tarsaságnál a tisztségviselő a munkabéren felül egyéb dijazásban nem ľészesült' a
vállalkozás a tisztségviselőjének nem fizetett sem előleget, sem kĺilcsĺint'

Az A|apitvány nem áll ľészesedési jogviszonyban egyetlen céggel sem, így konszolidációs
beszámoló készítésére sem kötelezett.

A tiĺrsaság kömyezetvédelmi hatósági előíľásokat ez évben is betartotta, a jelentési
kötelezettség nem terheli. Hatósági szankcióľa nem keľült sor.

A társaság kömyezetvédelmi célokat szolgáló tźlrw eszkozze| nem rendelkezik, veszélyes
hulladékot nem termel. A cégnek nincs kömyezetvédelmi garanciális kötelezettsége.

Az Alapitványnak a tevékenysége jellegébol adódóan garanciális kötelezettsége ntncs

Az Alapitvány atárgyévben nem végzett kutatás - fejlesztési tevékenységet

Az Alapitvány a tárgyévben export árbevételt nem realízált, és deviza bevétele nem
keletkezett.
A bázis évben sem volt azexport árbevétele a cégnek.

Az Alapítvány egyszęrusitett éves beszĺímolójában a kiemelt tételeken tul minden más
mérlegtételnél az éľtékelési elvek egységesek mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési
módszerekben sem tĺjrtént vźitozás.

Pécs,2019' május 08'

(r\.-^t
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''Rátgéber Kosárlabda Akadémia'' Alapítvány í. számú Meltéklet

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

2018.12.31

Beruházásokra adott
elolegek

Beruházások

Tenyészállat

Egyéb berendezések

Műszaki berendezések

lngatlanok

TÁRGY! EszKozöK

Alapítás-átszerv. akt.ért.

Kísérleti fejlesztés akt.ért'

Szellemi termékek

ÜŻeti vagy cégéńék

Vagyoni értékÚ jogok

IMMATERńLIS JAVAK

Megnevezés

22'.133

23 072

76 035

121 240

3 500

3 500

Nyitó állomány
Január í.-én

166

31

197

804

804

Tárgyévi
növekedés

2 905

7 049

9 954

Tárgyévi
csökkenés Atminősítés

19 394

16 054

76 035

111 483

4 304

4 304

Záró állomány
December 3't._én

t-\
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,,Rátgéber Kosárlabda Akadémia''
Alapítvány 2. szőlmű Melléklet

Az immateľĺális javak és a táľgyĺ eszkiizök éľtékcsökkenési leírásának
alakulása

2018.12.31

BeĺuhŁásokra adott
előlegek

Beruházások

Tenyészállatok

Egyéb berendęzések

Műszaki berendezések

Ingatlanok

TÁRGYI EszKoZoK

Napítás- átszęrv. akt. ért.

Kísérleti fej lesztés akt' ért.

Szellemi termékek

Uzletivagy cégéĺték

Vagyoni értéktĺ jogok

IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés

I 077

11 457

4 463

23 997

3 084

3 084

Nýtó
állomány

Janurír l.-én

4 228

2 929

2 021

9 178

209

209

Tźrgyévi
növekedés

2 078

5 966

8 044

Tárgyévi
csökkenés

Átminősĺtes

10 227

8 420

6 484

25 131

3 293

3 293

7-áró állomźny
Decembeĺ 3l '-én

Elhasználódási fok:

lngatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
TÁRGYI EsZKÖZÖK

8,53%
52,450/o

52,730/o

22,540/0
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3. szĺĺmú Melléklet

Vagyoni helyzet elemző mutatói

2018.12.31

Éĺék:Yo-baĺ

FoRGlToKE ARJłNYA A SAJÁT
roxńnłz (forgótőke/saj át tőke)

SAJÁT ToKE NoVEKMÉNY ARÁNYA
(saj át tőke/jegyzett tőke))

Összroxn MEGTÉRÜLÉs
(árbevéteVmérleg főösszeg)

KoTELEZETTSÉGEK ARÁNYA
(kötelezettségelĺ/mérleg főösszeg)

SAJÁT ToKE ARÁNYA
(saját tőke/mérleg főösszeg)

xovnrľr,És INTENZITÁS
(Követeléselďmérleg főösszeg)

r<Észr,rľ INTENZITÁs
(készletelďmérleg főösszeg)

ľÁncyl vAGYoN INTENZITÁs
(tźĺrgyi vagyoďmérleg főösszeg)

FoRGiEszKozöx łnÁľył
(forgóeszkÖzök/mérleg főössze g)

BEFEKTETETT EszKozox łnÁľył
(befektetett eszközöVmérleg főösszeg)

Megnevezés

40,640/0

116269,00%

16,160/o

16,230/0

79,940/o

4,700/o

9,910/0

66,86%

32,480/0

67,490/0

2017.12.31

1310,02%

1'ĺ9400'00%

1,810/o

1,39%o

7,23%

1,85%

0,270/o

5,230/0

94,670/o

5,33%

2018.12.31

3 223,73

102,69

11,20

8,54

9,04

39,49

2,77

7,82

291,42

7,90

Bázisindex
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,rRátgéber Kosárlabda Akadémia''
Alapítvány

Jövedelm ezőségi helyzet elemző m utatói

2018.12.31

4. számú Melléklet

Éĺék:%o-ban

łz ÉnľÉrnsÍrÉs xor,ľsÉcsZINTJE (ĺisszes
költséýarbevétel)

EsZKoZARÁNYos ADÓzÁs ELoTTI
EREDMÉIYY (adózäs előtti eredmény/befektetett
eszközök)

ALAPTÓKE JÖvEDELMEzosÉGE @dőzott
nyereséýjeryzett tőke)

ľixnłn",łľYos ADÓzÁs rliľľl EREDMÉNY
(adőzás előtti eredmény/saját tőke)

ÁnľnvÉľnl ARÁNYos ÜzEMI EREDMÉNY
(üzemi eredmény/árbevétel)

Megnevezés

980,870/o

0,550/o

0,460/o

0,460/0

1,34%o

2017.12.31

920,660/o

3,560/o

2,620/0

2,630/o

11,190/o

2018.12.3',l,

93,86

648,57

566,71

566,92

832,35

Bázisindex

ľ\^
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5. számú Melléklet

Lĺkviditási helyzetet elemző mutatók
2018.12.31

Érték: egység-ben

vľvi És szÁllÍľÓ ÁlloľlÁľy
łnrĺľył (vevőállomány/szállítóállomány)

ELADisoDoTTsÁGľĺÉnľÉxn v.
(kötelezettségeVsaj át tőke)

pÉľzÜcyr LIKvIDITÁS
(likvid pétueszközöWrłlvid lejáratu kötelezett')

LKVIDITÁSI MUTATÓ
(forgó eszközök/kötelezettségeĘ

Megnevezés

26,870/o

20,30%o

110,810/o

200,180/o

2017.12.31

9,56%

19,170/o

6679,08%

6832,s',t%

2018.12.31

35,57

94,45

6 027,62

3 413,22

Bázisindex

\-A
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''Rátgébeľ 
Kosáľlabda Akadémia''
Alapítvány

Létszálm és béradatok alakulása

2018.12.31

tagok

Ebből

Y ezet(jk r észé r e flzetett tiszteletd íj

Egészségügyi hozzájáľulás

Nem fizikai

Ebből:Fizíkai

Szakképzésĺ hozzájárulás (E Ft)

Nem fizikai
Ebből:Fizikai

Szociáľs hozzájárulás

Bérjáľulékok (E F'0

Nem ťrzikai

Betegszabadság (E Ft)

Ebből:Fizkai

Biztosítĺĺsi költség (E Ft)

Ebből: Étkezési hozzájáruIás (E Ft)

Személyi jellegíl kiÍizetések (E Ft)

Nem fizikai

Ebből: Fizlkal

Bérköltség (E Ft)

Nem fizikai /fő

Ebből: Fizlkai lfó

Atlagos statisztikai létszám lfő

Megnevezés

126

6 871

6 87í

6 871

I 130

47 465

47 465

I

9

2017.12.31

471

8 208

8 208

I 208

13 062

58 018

58 0í8

10

10

2018.12.31

373,81

119,46

119,46

119,46

143,07

122,23

122,23

111,11

111,11

Bázisindex

N-s
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Közhaszn úsági eredményki mutatás 7. sz. melléklet

E.

13.

D.

T2,

C,

B.

11

10,

9

8.

7

6,

A,

5

4

3

2

1

la eredmé D-13

osztalék
Adózott ered L2

Adófizetési köte
Adózás előtti B

ebből: közhasznú
ráfordításai

tevékenység

osszes ráfordítás 6+7+8+9+10+1

Rendkívĺili ráfordítások
Pé műveletek ráfordításai

ráfordítások
kcsökkenési leírás

ell ráfordítások
ű ráfordítások

ebből: közhasznú
bevételei

tevékenység
osszes bevétel 1*2+3+4+5

- támogatások
ebből

Rendkívüli bevételek
Pénz műveletek bevételei

- !ámogatások

ebből

b bevételek
Aktivált saját teljesítmények értéke

Értékesítés nettó árbevétele

3 058

3 058

3 058

268 787

268 386
0

206
2897
9 748

759 657
96 485

277 444

277 444
0

0
3

248562

248 577
0

22870
Ala

73

73

7

80

7 046
0
5

76
240

4 797
2 533

0

7 726
0

0
0
0

ro2
0

7 024

Vállalkozási

3 131
0

3 131
7

3 138
268 L87

275 432
0

2LL
2967
9 388

163 848
99 018

271,444

278 570
0

0
3

248 562
0

248 673
0

29 894
Összesen

f . łe. Szja meghatározott részének
adóző rendelkezése szerinti
felhasználásáról töľvény alapján
kiutalt összeg

E. TAo támogatás látvány
csapatspoń

D' Gazdasági
magánszemélyek
támogatások

társaságok ill.
által nyújtott

c. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támoqatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támoqatás

A. MoB tá

Tájékoztató adatok

0

203 168

76625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 168

L6 625

0

0

0

t:
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D,

12

C,

B.

11

10

9

B.

7

6.

A,

5

4

3.

2.

1

Adózott eredmény (c-tz)
Adófizetési kötelezettség
Adózás előtti eredmény (A-B)

ebből: közhasznú
ráfordításai

tevékenység

Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

Rendkívüli ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások
Értékcstikkenési leírás
Személyi je llegű ráford ítások
Anyagiel legű ráford ítások

ebből: közhasznú
bevételei

tevékenység
Összes bevétel (1Í2+3+4+5)
- támoqatások
ebből

Rendkívüli bevételek
Pénzüeyi műveletek bevételei

- tamoqatások
ebből

Esvéb bevételek

Aktivált saját teljesítmények
énéke

Énékesítés nettó árbevétele

97,66%
o,oo%

97,44%
o,00yo

97,44%

o,o0%

o,000/o

97,44%
97,440/o

97,44%
97,44%

!00,oo%

97,44%
o,ooyo

o,oo%

o,00%
700,000/o

LOO,OO%

0,oo%
99,96%
o,00%

76,5O%

Alaotevékenvséq

2,34o/o

o,ooyo

2,56%
o,oo%

2,560/o

o,oo%

o,oo%

2,560/o

2,55yo

2,56%
2,56%
0,o0o/o

2,56%
o,ooo/o

0,00%
o,00%
o,oo%

o,oo%

o,o0%

o,04%
o,0o%o

23,50%
Válla lkozási tevékenység

G. oEP támooatás
F. Közszolqáltatási bevétel

E. A személyĺ jövedelamadó
meghatározott részének adóző
rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CĐÜI' törvény alapján
kĺutalt összeq

E. Társasági adó támogatás láWány
csapatsport

D. Normatív támooatás

c' Az Európai Unió strukturális
alapjaĺból, illetve a Kohéziós Alapból
nvúĺtott támoqatás

B. Helyi önkormányzati koltségvetési
támoqatás

A, MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSAG
támooatás

Táiékoztató adatok

o,oo%

0,oo%

0,oo%

r00,oo%

r00,00%
0,00%

o,00%

o,oo%

o,00%

o,ooyo

o,oo%

o,ooyo

o,oo%

o,oo%

o,oo%

o,oo%

o,oo%

0,00%

L-:
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KlMUTATÁS
a támogatás felhasználásról

2018. év

8. sz. melléklet

Egyéb támogatás

SZ)A to/o

oEP támogatás

E. Társasáqĺ adó támoqatás

B. Helyi <inkormányzati

költségvetési tá mogatás

A. MAGYAR OLIMPIAI

BlzoTTsÁG támogatás

Támogatást nyújtó

neve

2L9 793

2018' év 76 625

2018. év 0

2018. év 0

2018' év 203 168

2018. év 0

2018. év 0

Támogatás
ĺdőpontja cisszege (eFt)

Rátgéber Akadémia

működési támogatása

Rátgéber Akadémia

működésĺ támogatása

Rátgéber Akadémia

működésĺ támogatása

Rátgéber Akadémia

műkcidési támogatása

Rátgéber Akadémia

működési támogatása

Felhasználás célja

13689 2r9 793

76625

0

0

0

13689 203 168

0

0

Felhasználás összege

előző évi tárgy évi

Osszesen

ur
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9. sz. melléklet

KtMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

20ĺ8. év

Mérleg szerinti eredmény

Lekötött tartalék

Eredmény tartalék

Tőketartalék

Jegyzett tőke

Megnevezés

776269

538

0

115 631

0

100

Előző évi összeg

eFt

119 400

3 131

0

176 L69

0

100

Tárgyévi osszeg

eFt

ro2,690/o

582%o

o%

700%

o%

700%

3 131

2593
0

538

0

0

Változás

% eFt

Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elhatá rolás

Eszközök öszesen

Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbelĺ elhatárolás

Források összesen

Megnevezés

!45 447

5 575

23 603

176269
t45 447

40

47 248
98 L59

Előző évi összeg

eFt

16s2279
1 509 986

22893
1.L9 400

1652279
0

L564 767

88L72
eFt

Tárgyévi osszeg

t!36%
o%

o%

LO3%

tt36%
o%

33L7%

o%

1 506 832

L 504 417

-7LO

3 131

1 s06 832

-40

1 516 919

-LO 047

Változás

% eFt

[ł-,t
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KlMuTATÁs
a kapott támogatásokról

2018. év

10. számú melléklet

Osszesen

Egyéb támogatás

SAAL%

Támogatás TAo-ból

onkormányzati
pénzátadás

MAGYAR OLIMPIAI
B|zoTTsÁG támogatás

Juttatás megnevezése

Osszesen

Esyéb támogatás

SAAT%o

Támogatás TAo-ból

Önkormányzati
pénzátadás

MAGYAR OLIMPIAI
BlzoTTsÁG támogatás

Támogatott cél

271O77

31025

428

239L94

0

0

előző évi

2t9294
76 625

0

203 169

0

0

tárgyévi

Támogatás összege (eFt)
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KIMUTATAS
a Befe ktetett eszkti zök v áltozásáró l

2018. év

11. számú melléklet

TARGY! EszKozoK összesen
Beruházások

Egyéb beľendezések

MŰszaki berendezések

lngatlanok

!MMATERńLIS JAVAK összesen
Szellemi termékek

Vagyoni értékÚ jogok
Bruttó énék változása

t2Ĺ24o

22 733

23 072

76 035

3s00
3500

0

Nyitó

197

166

31

804

804

0

Növekedés

9954

0

2905

7049

0

0

0

0

Csökkenés

111483

0

19394
16054

76035
4304

4304

0

Zárő

TÁRGY! EszKozÖK összesen
Beruházások

Egyéb berendezések

Műszaki berendezések

l-ngatlanok

lMMATERlALls JAVAK összesen
Szellemi termékek

Vagyoni értékĹi jogok
Értékcsökkenés változása

23997

8077
L7 457

4 463

3084

3084

0

Nvitó

9178

4228
2929
202L

209
209

0

Ntivekedés

8044

0

2078

5966

0

0

0

0

Csiikkenés

25Ĺ3t
0

10227

8420
6484
3293
3293

0
Zárő

TÁRGY| EszKozÖK összesen
Beruházások

Egyéb berendezések

Műszaki berendezések

lngatlanok

lMMATERńLIS JAVAK összesen
Szellemi termékek

Vagyoni értékű jogok
Nettó érték változása

97243

14 056

r.1 615

7L572
416

476

0

NYitó

8241

2 244

5 997

804
804

0

Növekedés

19L32

7 733

9 978

202L
209

209

0

Csökkenés

863s2
0

9L67

7634
69551

1011

1011

0
Záró


