
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 09:11:47. Érkeztetési szám: EB00603127
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Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

8 0 0 0 Székesfehérvár

Raktár utca

1

    

0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 4

0 7 0 0 P k 6 0 0 5 6  2 0 1 1

1 8 2 1 4 5 9 0 1 0 7

Debreceni Gábor

Székesfehérvár 2 0 2 2 0 5 1 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Adatok ezer forintban

67 136 63 870

67 136 60 870

3 000

112 870 185 820

26 237 7 761

8 494 681

78 139 177 378

38 493 11 716

218 499 261 406

82 213 50 760

500 500

37 800 81 713

43 913 -31 453

51 653 23 570

51 653 23 570

84 633 187 076

218 499 261 406

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Adatok ezer forintban

39 934 43 226 39 934 43 226

420 920 322 459 420 920 322 459

420 688 322 487 420 688 322 487

205 3 205 3

461 059 365 688 461 059 365 688

461 059 365 688 461 059 365 688

230 869 235 563 230 869 235 563

174 318 148 624 174 318 148 624

17 640 18 346 17 640 18 346

11 614 9 731 11 614 9 731

257 3 166 257 3 166

88 57 88 57

417 146 397 141 417 146 397 141

417 146 397 141 417 146 397 141

43 913 -31 453 43 913 -31 453

43 913 -31 453 43 913 -31 453

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Adatok ezer forintban

16 231 27 878 16 231 27 878

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

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

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

8 0 0 0 Székesfehérvár

Raktár utca

1

    

0 7 0 0 P k 6 0 0 5 6  2 0 1 1

0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 4

1 8 2 1 4 5 9 0 1 0 7

Debreceni Gábor

Sporttevékyenység

Gyermek-és ifjúsági sport támogatása

ifj.Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia sportolói

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Adatok ezer forintban

kuratóriumi tagok 21 160 22 244

kuratórium elnöke 794 1 270

21 954 23 514

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Adatok ezer forintban

461 059 365 688

461 059 365 688

417 146 397 141

174 318 148 624

417 146 397 141

43 913 -31 453

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  14 .50 .45
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány kuratóriumának 

Vélemény  

Elvégeztük a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány („az Alapítvány”) 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 261.406 E Ft, a 
tárgyévi eredmény alaptevékenységből veszteség -31.453 E Ft, a tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 0 E Ft -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 
valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 
2021. 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 C. 
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített 

éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról 
szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai 
Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak 
szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány 2021. évi közhasznúsági 
mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk 
„Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a 
közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen 
formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a 
közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 



2 
 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági 
melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  
Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az 
Alapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye 
a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 
akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll 
fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek 
alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság 
magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
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.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de 
nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt 
nyilvánítsunk. 



3 
 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás 
folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az 
egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e 
tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást 
folytatni. 

 Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány 
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 
hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 
Budapest, 2022. május 18. 
 

 
 

 
Grubánovits Gabriella  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai nyilvántartási szám: 005000 
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Cím: 1029 Budapest, Csatlós u.65/b 



2021 évi Beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.

Bejegyző határozat száma: 0700/PK.60056/2011

Nyilvántartási szám: 07-1-0001004

Szervezetünk jogállása: közhasznú

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2022. március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar

- Aláíró: Debreceni Gábor Kuratóriumi tag,gazdasági vezető

4.

5.

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján 

készítette el a beszámolóját.

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

A számviteli politika főbb vonásai

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény 

alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan 

szem előtt tartotta.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős 

könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt 

rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a 

törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.



6.

7.

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

·

c)

·

d)

·

·

·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen  (készleteknél 25 %-ot meghaladó 

eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint azon vevőkövetelések esetében, amikor az 

adós, vevő minősítése alapján annak realizálása bizonytalan, akkor az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 

nem rendezett követelésekre értékvesztést számolunk el a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. 

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; 

a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Összehasonlíthatóság biztosítása

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB 

által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

Az eszközök értékelése:

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

Piaci értékelés

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a 

jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.



III.

1.

2.

3.

4.

20% 52 281 eFt

-

Bankbetétek: 176 208 eFt

 A bankbetétek a sportfejlesztési programhoz tartozó támogatásokat, tanfolyamok dííját tartalmazzák felhasználásokkal csökkentve.

-

Igénybe vett szolgáltatások: 184 023 eFt

 Szállítási díjakat, létesítmény bérleti díjakat, könyvviteli szolgáltatások és versenyeztetés kapcsán felmerült költségeket tartalmazza.

Bérköltség: 130 803 eFt

 A bérköltséget munkavállalóink bére 126.013 e Ft értékben, megbízási jogviszonyban álllók 4.790 e Ft értékben alkotják.

IV.

1.

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 29 fő

2.

-

-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája okán.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységét járandóság nélkül látja el.

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

Tájékoztató adatok

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított 

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Információk a kötelezettségekről

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem 

fordultak elő!

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása



4.

5.

6.

7.

2022. május 18.

Melléklet:

Támogatási programok bemutatása

Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet mellékleteiként közöljük!

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 

beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

Képviseletre jogosult személy aláírása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között 

valósult meg.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.



Oldalszám: 1

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 1 190 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 150 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 150 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

150 eFt

0 eFt

0 eFt

150 eFtÖsszesen

Adatok E Ft-ban!

A támogató kiegészítő sportfejlesztési támogatása a személyi jellegű kifizetéseket (bérek, jérulékok) költségét 

fedezte.

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Támogatás időtartama:

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás típusa:

2020.07.01-2021.06.30.

TAO -látvány csapatsport  támogatás

AddVal Facility Services Kft.



Oldalszám: 2

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 47 587 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 37 107 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 41 586 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 47 587 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

10 489 eFt

31 097 eFt

0 eFt

41 586 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás utánpótlás nevelési program keretei között került felhasználásra,sportfelszerelés, létesítmény bérleti 

díj, logisztikai, szállás-étkezés, rendezés és személyi jellegű kifizetések tekintetében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

Arconic-Köfém Mill Products Hungary  Kft.
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 1 983 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 250 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 250 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő

250 eFt

0 eFt

0 eFt

250 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01.-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg személyi jellegű kifizetéseket (béreket, járulékokat) fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

Auchan Magyarország Kft.
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 6 939 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 064 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 6 064 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 6 984 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

6 064 eFt

0 eFt

0 eFt

6 064 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás összege az a személyi jellegű kifizetések költségeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

B. Braun Trading Kft.
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 1 923 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 923 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 1 923 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

243 eFt

1 681 eFt

0 eFt

1 923 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást bérek, járulékok fedzetére és utánpótlás jogcímen létesítmény bérleti díjra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

BetonSteel Group Kft.
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 30 319 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 29 449 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 30 319 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 30 319 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

15 192 eFt

15 126 eFt

0 eFt

30 319 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg az utnánpótlási feladatok költségeit fedezte sportfelszerelés, létesítmény, szállás-és étkezés, 

rendezés, személy szállítás tekintetében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

Brooks Instrument Kft.
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 14 587 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 423 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

DIAGEO HUNGARY FINANCE Korlátolt Felelősségű Társaság
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 4 032 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 295 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 3 032 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 4 032 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

3 032 eFt

0 eFt

0 eFt

3 032 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg a személyi jellegű ráfordítások keretében fedzete a bérek, járulékok költségét.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

Egyedné Dr. Pataki Márta Végrehajtói Iroda
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 29 738 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 22 031 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 25 988 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 29 783 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

9 503 eFt

16 485 eFt

0 eFt

25 988 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg utánpótlás jogcímen sportfelszerelés, létesítmény, személyszállítás, nevezés, rendezés, bér-és 

járulék, valamint közreműködői díj költségeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

Emerson Process Management Magyarország
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 19 825 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 11 690 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 11 192 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

3 958 eFt

7 235 eFt

0 eFt

11 192 eFt

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg a koronavírussa kapcsolato költségeket, személyi jellegű ráfordítások keretében bérek, 

járulékok költségeit és tárgyi eszköz aljogcím felmerült költségeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TAO -látvány csapatsport  támogatás

ERSTE Jelzálogbank Zrt.
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Támogatási program elnevezése: Ágazati bértámogatás

Támogató megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal

Központi költségvetés x

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 27 878 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 27 878 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 27 878 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 27 878 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

27 878 eFt

0 eFt

0 eFt

27 878 eFt

Támogatás forrása:

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.05.31.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás az alapítványi dolgozók bérköltségének részbeni lefedését biztosította.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 9 913 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 572 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 3 400 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 9 913 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

3 400 eFt

0 eFt

0 eFt

3 400 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás a személyi jellegű ráfordítások tételeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.



Oldalszám: 13

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Hanon Systems Hungary Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 65 193 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 14 235 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 18 660 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 14 517 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

1 156 eFt

17 504 eFt

0 eFt

18 660 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás a személyi jellegű kifizetéseket fedezte illetve az utánpótlás program kapcsán felmerült létesítmény 

bérleti díjakat, sporfelszerelés beszerzést,logisztikai-,rendezési költségket, szállás és étkezés díjait.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 14

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Howmet Európai Keréktermék Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 86 813 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 72 649 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 55 429 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 86 813 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

14 762 eFt

40 667 eFt

0 eFt

55 429 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás utánpótláns-nevelés kapcsán felmerült költségeket fedezte:sportfelszerelés, létesítmény, 

személyszállítás, szállás-és étkezés, nevezés, rendezés és bérek, járulékok.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.



Oldalszám: 15

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Howmet-Köfém Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 217 313 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 67 560 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 80 246 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 179 160 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

26 226 eFt

54 020 eFt

0 eFt

80 246 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás személyi jellegű ráfordítások jogcímen nyújtott fedezetet bérekre, járulékokra. Az utánpótlási 

programok végrehajtása során felmerült költségek fedezetéül szolgálta: sportfelszerelés beszerzés, létesítmény 

bérleti díj, személyszállítás, logisztika, szállás és étkezés, nevezés, rendezés.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak kihívásait 

folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es versenyszezonra,iIdőközben 

megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft, mely a 

felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es versenyszezonra az alapítvány az U8-

U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30., 2021.07.01-2022.06.30.



Oldalszám: 16

Támogatási program elnevezése: Műhelytámogatás-NŐI

Támogató megnevezése: Magyar Jégkorong Szövetség

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 8 000 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 256 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 2 256 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

500 eFt

1 756 eFt

0 eFt

2 256 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás az utánpótlás női csapatának felmerült költségeire került elszámolásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2019.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 17

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Medicover ZRt.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 4 956 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 625 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

625 eFt

0 eFt

0 eFt

625 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás a személyi jellegű kizetések költségeit fedte le.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01.-2021.06.30.



Oldalszám: 18

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: NAVIPLAST Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 5 254 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 663 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 663 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

663 eFt

0 eFt

0 eFt

663 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás összege bérek és járulékok költségeit fedezte személyi jellegű ráfordítások keretében

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 19

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Pricewaterhousecoopers Könyvvizsgáló Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 2 974 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 136 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 20

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: SOH Vagyonkezelő Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 2 974 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 375 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 375 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

375 eFt

0 eFt

0 eFt

375 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg a személyi jellegű kifizetések körül a bérek és járulékaik költségeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 21

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Sw Umwelttechnik Magyarország Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 6 584 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 584 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 6 584 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 6 584 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

0 eFt

6 584 eFt

0 eFt

6 584 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás utánpótlás nevelés program keretében került felhasználásra a következő jogcímeken 

:sportfelszerelés, létesítmény,szállás és étkezés. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2021.07.01-2022.06.30.



Oldalszám: 22

Támogatási program elnevezése: Támogatás

Támogató megnevezése: Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 10 785 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 157 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 2 157 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

0 eFt

2 157 eFt

0 eFt

2 157 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás létesítmény (kolllégium) éves bérleti díj költségeinek ellentételezésére vonatkozik.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.25-2025.07.24.



Oldalszám: 23

Támogatási program elnevezése: TAO Sportfejlesztési program 

Támogató megnevezése: Vaderstad Kft.

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 4 956 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 331 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 3 630 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 4 956 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő x

3 602 eFt

730 eFt

0 eFt

4 331 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás sportfelszerelés beszerzését, bérek és járulékaik költségeit fedezte.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2021-es évben az akadémia minden csapat befejezte a 2020-2021-es versenyszezont. A pandémiás időszak 

kihívásait folyamatosan kezeltük. Áprilistól elkezdték csapataink a felkészülést a 21/22-es 

versenyszezonra,iIdőközben megalakult az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Ifj.Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia Nonprofit Kft, mely a felső korosztályok - U16/A-U18-U20 -versenyeztetését vette át. A 2021-2022-es 

versenyszezonra az alapítvány az U8-U16/B korosztályi bajnokságokat elkezdték.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2020.07.01-2021.06.30.



Oldalszám: 24
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