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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
I/1. Az Egyesület bemutatása, jellemzıi 
 
A Küzdısport a Gyermekekért Sport Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) 2021. 
január 6-án vették nyilvántartásba. A bejegyzı határozat száma: 49.PK/60002/2021. 
Nyílt alapítvány. 
 
Az Alapítvány kezelı szerve: kurátor. 
A kurátor neve: Szekeres Ákos Zoltán.  
 
Az Alapítvány alaptevékenysége: sporttevékenység. 
Az Alapítvány célja:  
- Elsısorban sportszervezetként különbözı sportágak utánpótlás-nevelésének 
fejlesztése. 
- Másodsorban felnıtt sportolók sportolási lehetıségének támogatása. 
- Verseny- és eseményszervezés támogatása a sport területén. 
- Az ifjúság egészséges életmódra nevelésének támogatása. 
- Utánpótlás korú versenyzıkkel kapcsolatos sporttevékenység elısegítése, 
feltételeinek biztosítása, edzéssel összefüggı felkészítı-, és versenyzési feladatok 
szervezése (összhangban a Sport törvény 77.§ t) rendelkezéseivel). 
- Felnıtt sportolók sportolási lehetıségeinek támogatása és szervezése egyéni- és 
csapatsportágakban. 
- Sajátos nevelési igényő gyermek és felnıtt sportolók sporttevékenységének 
támogatása. 
- Parasportolók sportolási lehetıségeinek támogatása. 
- Együttmőködés magyar és külföldi oktatási intézményekkel, sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel. 
- Sportágak: brazil jiu jitsu, sport ju jitsu, grappling, judo. 
 
Az alapítvány a 2021-es évben két helyszínen kezdte meg a mőködését. Budaörsön 
fogyatékkal élı, sajátos neveléi igényő gyermekeket kezdtünk el oktatni, a létszám 
folyamatosan emelkedik jelenleg 15-20 SNI gyermek vesz részt a foglalkozásokon. 
Törökbálinton óvodás korú gyermekek oktatást kezdtük meg. A heti rendszerességő 
foglalkozásokon jelenleg 30 gyermek vesz részt. 
 
 
I/2. A számviteli politika rövid bemutatása 
 
A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer mőködjön, 
amely biztosítja egy megbízható, valós információkat tartalmazó, a számviteli törvény 
által támasztott követelményeknek megfelelı egyszerősített éves beszámoló 
összeállítását. 
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Az eszközök minısítésének alapelve: a befektetett, illetve forgóeszközzé minısítés a 
rendeltetésük, illetve az elhasználódás idıtartama alapján történik. Az eszközökrıl 
eszköz-fajtánként analitikus nyilvántartást vezet az Alapítvány. 
Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineárisan, naptári napokra számítva történik. 
A 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök 
bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül 
elszámolásra.  
 
A felmerült költségeket elsıdlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván, a 6-7. 
számlaosztályokat nem használja. 
 
Az Alapítvány a számviteli törvény elıírásai szerint kettıs könyvvitelt vezet. 
Az elıforduló tételek a számviteli törvény szabályai szerint kerülnek elszámolásra. 
 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Mérleg fordulónapja: 2021. december 31. 
 
A mérlegkészítés idıpontja: 2022. január 25. 
 
 
I/4. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása, értékelése 
 
I/4.1. Vagyoni helyzet alakulása 
 
    2021. dec. 31. 
    E Ft % 
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0,00 
I. Immateriális javak 0 0,00 
II. Tárgyi eszközök 0 0,00 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0,00 
B. FORGÓESZKÖZÖK 880 100,00 
I. KÉSZLETEK 0 0,00 
II. KÖVETELÉSEK 74 8,41 
III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0,00 
IV. PÉNZESZKÖZÖK 806 91,59 
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0,00 
        
  ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN 880 100,00 

D. SAJÁT TŐKE 880 100,00 
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0,00 
F. KÖTELEZETTSÉGEK 0 0,00 
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. 0 0,00 
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. 0 0,00 

G. 
PASSZÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 0 0,00 

        
  FORRÁSOK ÖSSZESEN 880 100,00 

 
Az eszközök kizárólag forgóeszközök, azon belül követelések és pénzeszközök 
vannak. A pénzügyi helyzet jó, mert kötelezettségek nincsenek. 
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 Nettó forgó tőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

  2021.: 880 Ft 
 
Kötelezettségek nincsenek, így az Alapítvány mőködése biztonságos, hatékony. 
 
I/4.3. Jövedelmezıség alakulása 
 

100 x 
 értéke összes Eszközök

eredmény  Adózott
= őségjövedelmez yosEszközarán  

 

   2021.: % 65,91 =x100
880

580
 

 

Tőkearányos jövedelmezőség = 100 x 
 tőke Saját

eredmény Adózott
 

 

   2021.: % 65,91 =x100
880

580
 

 
A jövedelmezıségi mutatók kedvezıen alakultak.  
 
 
II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
II/1. Befektetési tükör 
 
Az Alapítványnak nincsenek befektetett eszközei. 
 
II/2. Eszközök, források összetétele 
 
Egyéb követelések: 
 - Egyéb követelések magánszemélytıl       74.000,-Ft 
 
Saját tıke összetétele: 
 - Induló tıke         300.000,-Ft 
 - Adózott eredmény (alaptevékenység)      580.164,-Ft 
 Összesen:          880.164,-Ft 
 
Az Alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka alapítványi célra 
fordítható. 
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III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
2021. január 6 - 2021. december 31. közötti idıszak alatt keletkezett bevételek: 0,-Ft. 

 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Anyagjellegő ráfordítások: 
 Anyagköltség:           0,-Ft 
 Igénybe vett szolgáltatások értéke:         63.215,-Ft 
 Egyéb szolgáltatások értéke:          20.357,-Ft 
 Összesen:             83.572,-Ft 
 
Személyi jellegő ráfordítások: 
 Bérköltség:             0,-Ft 
 Személyi jellegő egyéb kifizetések:        187.740,-Ft 
 Bérjárulékok:            0,-Ft 
 Összesen:            187.740,-Ft 
 
Kapott támogatások, adományok: 0,-Ft. 
Az Alapítvány 2021. évben nem részesült központi költségvetési- vagy helyi 
önkormányzati támogatásban. 
 
 
 
 

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
Az Alapítványnak a tárgyévben foglalkoztatott létszáma 0 fı. 
 
Az Alapítványnál a kurátor a tisztségét díjazás nélkül látja el. 


