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Bérleti díj' sportlétesítményhasma|ati dij
l népsziget, Indián Sportcentrum/
Futóverseny regisztráció s d{j
Támogatas a Főviírosi onkormány zattőI
Magánszemélyektől k'apott tamogatas l' %l
Sportszövetség
Nemzeti Erőforrás Minisáérium
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9.249 eFt

1yLLarnbáztartÍs és alrendszereitő l kapott

0 eFt

tamogatás összesen:

III. A

vAGYoN FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLAToS KIMUTATÁS

Áz eszközÍik iisszetételének alakulása e Ft.ban
Megnevezés

2a12 Részarány z0I3
Yo-ban

Befektetett eszkizállomany
Forgóeszköz á||amány
Aktív időbeli
Osszesen:

elhat.

21'.579 97
3
634
0
0
22.213 100

21.Ü27

621
536
22.184

Részarány
o/o-ban
95
3

2
100

Forrúsok iisszetételének alakulúsa eFt.ban

Megnevezés

2aI2

Saját tőke

21.806

Kötelezettségek 407
Passzívidőbelielhat. 0
Osszesen:

22.213

Piészarány
o/o-ban
98

2

0

100

Részarány

2013

2r.897
287
0

22.184

Á nésolat az

Yo-bart
99
1

Ü

100

ere<ictivej
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Az EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE
Az eredmény-kimutatás elemzéséné7az Alapítvány alapítvanyi és vállalkozási tevékenysége
ktilön került kimutatásra.

Ál

ap ítv óny

i

t

ev ékeny s ég

Megnevezés

2012. év

bevétel
(ráforditas)

osszes
Összes ktg.

Adózás előtti

3.530

9.249
9.158

- 197

+91

3.333

eredménv

VúIlalko zás i tevé keny

VóItozós eFt-ban
+ 5.916
+

g
2013. év

YtÍltozós eFt-ban

-

782
1.339

osszes bevétel
ráfordítás
Osszes

5.628

sé

2012. ev

Megnevezés

2013. év

Adtózás előtti eredménv

-33 /

782

- 1.339

0

Az

Alapítvány tisszbevétele az eLózo évi összesített (alap + vá!|akoző1) bevételhez viszanyíNa
5.134 eFt-tal nőtt, mert a BMSK Zrt-ve| kötött bérleti szerződés folyamodvÍnyaként, az
építményrefordíton fetújít"ásiköltségek egy részétegy megállapodás keretében elszrímoltuk
egymással szemben' nettő 4.72Ü eFt összegben. Vállalkozói tevékenységből szátrrnaző bevétel
2013 éven nem volt. Állandósult belvíz sujtona a csónakházat, a helyreállít.rísi és a működési
koltségek, valamint az elmmadt (vitatott) bérleti díj osszegének elszámolása jelentősen
megnövelte az aIapivány ráfordítási költségét az e|őzó év|tez viszonyítva 4.288 eFt. összegben.
Az-Alapítuány működése jelentősen megnehe zu|t,ugyanakkor a sziíkös forrasok ellenére minden
kiemelt feIadatát e|Látta 20

13

-ban is.

Á nrfuolat az

tnin<Íctben

p|oRT
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A

YILÁGJÁrÉxox ALAPÍTYÁNv 2013. Évtosszns KIAI}ÁSA

Főkönyvi
Számlaszám
51

52
53

54
55

56
57
86

2At2

Megnevezés

eFt

r.074

Anyagköltség
I génybevett szolgáitatás
Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség
Személyi jeliegű egyób költségek
Bérjárulékok
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások.

2.763
151

2013
1.310

z.6aÜ
247

Í62

81

34
44

JI

60

22
632
4.234

4.869

9.157

581

Osszesen

a1

ARBEVETEL
2013. évi 9.249 eFt-os összbevétel 100 %-ban az aÍapítványi tevékenységből tevődik kí. Ez
évben vél\a\kazénitevékenység nem voh.. Az alaptevékenysóg bevétele jelentős részben a
Sportlétesítményszolgáitatásaí ellenértékénekdíjaból befolyó 3.544 eFt összeg teszi ki, a
futiverseny nevezési dija 778 eFt, valamint a koltség visszatérités206 eFt volt. Az értéknöveLő
be'nrházás továbbszámlánása a bérleti szerződés értelmében összesen rnttő 4.720 eFt-ot tett ki.
S4a l%.-ból támogatast nem kaptrrnk, nyert péilyinatunk nem volt. Kamatbevétele tisszege nem
érte el aZezet forintot.

A

KoL TsE GEK (Ráforclítások)
Az a|apitványi koltségek atara|yí évben a2012-es évhez viszonyítva (alap + váIlalkozől') 4.288
eFrtal nőtt' mivel a BMSK 7rt-ve| kötött bérleti szerződés folyamodványaként realizáIt
megállapodásban az e\mnadt több hónapi bérleti díj összegét most számoltuk el összesen 4^234
eFt értékben.
A 2Ü13-as évben megbízási dijból bérköltsége mindösszesen

81 eFt, valamínt 22 eFt bérjáruléka
jellegű
31 eFt volt. Ebből 31 eFt a
költség
összesen
egyéb
személyi

vo|taz Alapítványrrak. A
közgyűlés rendezésénekköltsege.

Az

Atapítvány vezetése aZ aiapítványi tevékenységek fedezetétil szolgáló forrásokat
előteremtette és a fe1meÍiilt kötelezettségeket batándőre kiegyenlítette, lejárt esedékességű
kóztartozás a 2013-es évben sem állt fenn.

vlúcuÁrÉxoKsPoRT
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A

targyévben óves szinten az anyagkoltség 1.310 eFt, mely 236 eFt-tal nőtt az előző évhez
képest. Az Itogy csak ilyen szeÉny mérté}rívoit a növekedés a trírgyi tevékenység jelentős
növekedése ellenére a fegyelmezett és takarékos gazdá|kodásnak köszönhető.
Az igénybevett szolgáltatasok költsége 2.6aa eFt volt, az előzó év1hez viszonyítva jelentősen
csökkent' Az alapítvany 1 fót megbízésiszeruődés keretében foglalkoztatott, részéte81 eFt
megbízasi díjat fizettünk ki. A megbízasi díj utan a jogszabÍtlyban előírt járulékot' szociális
hozzé$étnúásiadó a|apra összesen 22 eFt-ot sziímoltunk el költségként. Egyéb ráfordítások
ktiltségei nőttek az e|őzo évhez viszonyítva összesen 4174 eFt, a növekedés az elmaradt bérleti
díj eiszámolásából és teljesítésébőiadódott. A2aI2.02-tőI,2013 I2.3|-ig tartó időszak bérleti díj
tartazás, az Alapítvany áLtaL végzett fejlesztések szrímlái részeként bruttó 5.994 eFt összegben
beszámítasba kerültek és erről a szerződés meskötésre került.

IV.

A VEZE

Az

Alapítvany kuratóriuma, szewezőbizaí1sága és felügyelö bizottsága nem részesült

TI

ILLETVE

KNEK

AT

tiszteletdíjban.

A

2013-ban kifizetett tisszes személyi jellegű egyéb kifizetés 31 eFt volt, mely a kdzgyiílés
költsése volt.

ROL
A GAzDÁr-,ronÁsr
VID TARTALMI B
A Fővárosi Bíróság a Yilágiátékok Alapítványt 1995. januárban jegrezte be és 1998.
január l.i dátummal közhasznú szervezetkónt nyilvántartásba vette. Az Alapítvány
kiizhasznű nyilvántartási száma: 5575.
Avilág1átékok Alapítvány a tulajdonostól bérelt, a Budapest, XIII. kerületében találhatő Indirán
iidülőtelepet, míx több, mint 14. éve múködteti. A bérbevétel célja a telep eredeti funkciójának
vtssztÍú|itása, annak sportcélúhasznosítiísru tarténó alkalmassá tétele volt. Ezt a célunkat a
folyamatosan einyert felújítási-működési pályÍzatok és az Alapítvány saját bevételei
felhaszná|ásával megvalósította. A fenti teriileten a sportszakmai lehetőségek felhasznáLisáva}. a
vízi sportok, kondicionáló, atlétikai és más szabadidős sporttevékenység vógzéséreedzési
lehetőséget tudunk biztosítani, alkalmanként sporteseményeket szervezünk, illetve az iLyen
tevékenységfolytatását is elősegítjtik a létesítményigénybevételével.
Az ebÍtez kapcsolódó személyzeti és tárgyi feltételeket a Világjátékok Alapítvany biztosítotüa a
lakosság, iskolák részére'így nagy szerepet kap az egészséges vízi sportéLetbez kapcsolódó
életforma kialakítása és megkedveltetése.
Szándékank között szetepe| hogy kultutált körülményeket teremtsünk az étdekIőőőkbefogadásáta
és a kellemes időtöitésre, mely étdekében sa1át és tlevont fonások telllaszná1ásával ktvánj,ak
fei}eszteni és műkodtetni a iétesítményt.
A létesítményjelen áiiapotában sport üdüiőtelepként szolgál, tavasáól-őszig kabinbérlök lakjrík.
Á létesítrnényetedetei funkciója szedat a I)unáta épiilő vízi spott tevékenység végzésérebiztosít
iehetőséget. Á földszinti kabirrépiileteket a sportban tevékenykedő szetvezetek részéreadjuk bérbe.
F;zalta|a létesítrrrényalkalmassá válna egy valódi spofrcentrum kritériumainak teliesítéséte,hiszen
nemcsak a spott akúv gyakoúásának, hanem a spotélet szetvezésénekis tetet bjztositana.
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Az Álapítvá*y maradéktalanul ellátja a XIiI. kerüIeti

Népszigeten található Indián

Sportceutrum Íizemelfetésével kapcsolatos feladaÍokaí
Alapítvany tevékenységénekhangsúlyai a hazai szabadidős eserrrenyek szervezésére,
menedzselésére (p1. NyrárbúcsúAató Ejszakai Futóverseny) és a Népszigeti Indián Spor1centrum

Az

szabadidős és utánpóÍlás fejlesztés tevé'kenységérebely ezódótt át.
A Nyárbúcsisztatő futóverseny pa|yázatí rendszerének véitozé*amiatt, sajnos 2013-ban a
firtóversenyt a Budapest XIv. ker.. Kós Károly sétány, Hősök terérról trrdtuk megrendezni. A
fóvárosi engedély meg nem adása miatti egy éves kiesés és a kevésbéfrekventá1t helyszínre
történő kényszerüiés miatt 2013-ban aZ esomény veszteséges voit.

xoxyvvEzETÉs
megfelelően kettős könywitelt vezet. A ktinyvelési feladatokat
2Ü13-ban is a VARIO-SAT BT. végeáe.
Mórieg fordulónapja december 31-e, a mér\egzátás időporrtja március 31'

&z

aLapí.tvÍrirya jogszabálycrknak

Az Alapitvány, azáltalanos forgalmi adó hatáiya alá tartozik.
A bevételeket és a kiltségekei az alapítvanyi tevékenység(alaptevékenység) és a válla}kozási
tevékenység bevéte1eire és koltségeíre bontja, és így elkülönítetten számítja ki az adott
tevékenységévi eredm érty ét.
A tevékeaységek eredményét összköltség eljárással állapí1ja meg.

AMoRTlzdclas POLITIKÁ
eszkazeinek értékcsokkenésea bruttó értékfigyelembevéteiével, a
amortizáciis kulcs aiapján, a használat várható idejének megfeielően
Számviteli Törvény
'ái''ti
és az adőjogszabáI|ya1 <isszhangban keríilt kialakításra.
Az elszámolás a meglévő állomríny utan napra számiÍvatörténik.
A tárgy-i eszközik amortizációjának elszáínolásának idejét az *|ábbitib|ázat mutatja be:

Az Alapítvány a targyi

Eszktizök típusa
Gépek, bererrdezések
Számítástechnikai eszközök
Idegerr tul. ingatlanon végzett felújítás

Leírási kuIcsok %
{14,5 %}
(33,0 %)

{ Z

$/o)

A kis értékií,iÜÜ eFt aiatt beszerzett targyi eszkiÍzöket aktivátáskor az Alapítvány a számviteii
torvénnye1 összlrangban teij es <isszegben leírj a.

Budapest, zÜ14. április 23.
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