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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A cég teljes neve:
Alapítás időpontja:
Törzstöke összege:
A társaság fö tevékenysége:
Székhelye:
Statisztikai létszám

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft
2011.06.10
3 000 000 Ft
9499 - M.N.S. Egyéb Közösségi, TársadalmiTevékenység
1084 BudapestDéri Miksa u. IO. 1/10.
12,2

A társaság közhasznú tevékenysége közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, környezeti információk, valamint a
közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok hozzáférhetövé tételét szolgálja.
Ezen alapcél szerinti közhasznú tevékenység során oknyomozó újságírói tevékenységet folytat; közérdekű adatok,
illetve közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényeket terjeszt elö és eljárásokat kezdeményez, a
hozzáférhetövé tett közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat közzéteszi és elösegíti ezen adatok
hozzáférhetóvé tételét.

A társaság gazdasági-vállalkozásitevékenységet a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében sem végzett, a
közhasznú szolgáltatásokbólmindenki egyenlő feltételek szerint részesülhet. A társaság közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

11:SZÁMVITELI POLITIKA
A társaság tevékenysége során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről a kettős könyvvitel
rendszerében folyamatosannyilvántartásokatvezet.
A könyvelés pénzneme Forint.
A társaság devizában, valutábanfelmerült bevételeit, költségeit és ráfordításait a teljesítés napján érvényes MNB
árfolyamon forintosítva számolja el.
A társaság Számviteli Politikája szerintjelentös összegü a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során
—ugyanazon évet érintően —megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelö-csökkentö értékének
együttes (előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja az ellenörzött üzleti év mérleg-fóösszegének 2 százalékát.
A társaság megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának azt minősíti, ha a megállapítások
következtében a hiba feltárásánakévét megelőzö üzleti év mérlegében kimutatott saját töke legalább 20 százalékkal
változik (nö vagy csökken).
A társaság beszámolási kötelezettségének a SzámviteliTörvény által biztosított lehetőséggel élve Egyszerűsített éves
beszámoló készítésével tesz eleget.
A mérlegkészítés időpontja:

2022.06.01

A társaság a mérleget a Számviteli Törvény I. számú mellékletében meghatározott "A” változat szerint készíti, míg az
eredménykimutatás alapjául a Törvény 2. számú mellékletében meghatározott "A” változat (összköltség eljárás)
szolgál. A mérleg és az eredménykimutatásbanösszevont tételek és újonnan felvett tételsorok nem szerepelnek.

Az egyszerűsített éves beszámolójának összeállításakor a számviteli alapelvektől nem tért el. A beszámoló
elkészítésekora vállalkozás folytonosságánakalapelve mellett az óvatosságés a valódiság elveit tartotta szem elött.
Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel.

Eszközök és források értékelése
az
A Társaság a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a birtokában levő eszközöket, valamint kötelezettségeit
egyedi értékelés elve szerint a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzíti és értékeli.
A társaság a tulajdonában levő befektetett eszközöket bekerülési értéken tartja nyilván.

A társaság nem él az értékhelyesbítés,valamint a valós értéken való értékelés lehetőségével.
Törvény
A társaságaz immateriálisjavak és a tárgyi eszközökbeszerzési vagy előállítási költségét a Számvitelifogja.
rendelkezéseinek megfelelően felosztja azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket használni napjától
helyezés
A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségét az üzembe
beszerzési értékü
idóarányosan, havonta számolt értékcsökkenési leírással csökkenti, illetve minden 100.000 Ft alatti
értékcsökkenési
szellemi termék és tárgyi eszköz bruttó értékét a használatba vételkor egy összegben elszámolja
leírásként

Terv szerinti értékcsökkenésta nagy értékú befektetett eszközöknélaz alábbi kulcsok szerint
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111:ÉRTÉKELÉS
A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatókjellemzik:

A mutató

Tén

me nevezése
I Tár i eszközökarán a
2. For óeszközök arán a
3. Tökeellátottsá
4. Források arán a
5. Likviditás
6. Árbevétel arán os 'övedelmezösé
7. Eszköz arán os 'övedelmezösé

számítása
Tár i eszközök / Összes eszköz
For óeszközök / Összes eszköz
Sa'át töke / Összes forrás
Kötelezettsé ek / Összes forrás

2 24%
95 93%
78 53%

5 16%

For óeszközök/ Rövid le'. köt.
Adózott eredmén / Nettó árbevétel
Adózott eredmén / Összes eszköz

1859 07%

374 92%
5 65%

IV. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓKIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek.

Befektetett eszközök értéke:

4 877 0Ft

A befektetett eszközök értéke a mérlegben nem változott jelentősen. Az immateriálisjavak értéke a vagyoni értékü
jogok terv szerinti értékcsökkenés mértékével csökkent, ugyanakkor a tárgyi eszközök értékét újonnan vásárolt
számítógépek és irodai berendezések, felszerelések növelték meg.

Bruttó érték alakulása
Me nevezés
Immateriális •avak értéke

N itó

Tár i eszközök értéke
Befeketett eszközök értéke
Befektetett eszközök összesen

Növekedés Csökkenés

Záró
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0
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Ertékcsökkenés alakulása

Me nevezés

N Itó

Immateriális •avak értéke
Tár i eszközök értéke
Befeketett eszközök értéke
Befektetett eszközök összesen

Növekedés Csökkenés

Záró
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0
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12 259
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7 177
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Nettó érték alakulása

Me nevezés
Immateriális •avak értéke

Tár i eszközök értéke
Befeketett eszközök értéke
Befektetett eszközök összesen

Forgóeszközökértéke

N Itó

Növekedés Csökkenés Záró
4 363
-2 185
0
4819
0
-2 120
9 182

115 783 eFt

0
0

0
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2178
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0
4 877

Készlet értéke
Záró

Növekedés Csökkenés

N itó

Me nevezés
Készlet
Készlet értékvesztése
Készletek összesen

0
0

Követelésekértéke

591

Követelések összetétele
Vevői követelések
Elölegböl követelés
Egyéb követelés
Össszesen

308 898 Ft
282 000 Ft
_ Ft
590 898 Ft

Pénzeszközökértéke

115 192
A Kft. 2021-ben jelentősen csökkentette a házipénztárban lévő készpénz mennyiségét.
Bankszámlán 97 37() eFt értékben USD és EUR betét, valamint 2 581 eFt értékben kriptovaluta és 14 860 444 magyar
forint van.
Összességében a Kft. pénzeszközei 2021 végére 16 088 eFt-tal csökkentek.
Pénzeszközök összetétele
Pénztár
Bankszámla
Összesen

380 545 Ft
114811 454 Ft
115 191 999 Ft

33 eFt

Aktiv időbeli elhatárolás
Bevételek elhatárolása
Egyéb elhatárolás

Össszesen
94 783 OFt

Saját tőke értéke

A saját töke értéke a 2021-es tevékenységből származó eredménnyel, 6 816 eFt-tal nött.

Megnevezés
Nyitó
egyenleg

Jegyzett tőke
3 000

Tőketartalék

Eredménytartalék
o

84 967
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0
84 967

Lekötött
tartalék

Tárgyévi
eredmény

Értékelési
tartalék

6816

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

3 000

Céltartalék értéke
A Kft. a korábbi évekhez hasonlóan nem képzett céltartalékot.

o

6816

Me nevezés

N itó

Növekedés Csökkenés

Záró

Cél tartalék

Kötelezetségek összetétele

6 228 0Ft

Szállítóitartozás
Kapcsolt szállító
Kapcsolt váll egyéb köt
Egyéb tartozás

Össszesen
Passzív időbeli elhatárolás

2 797 834 Ft

3 430 450 Ft
6 228 284 Ft

19 682 0Ft

A bevételek passzív időbeli elhatárolása az előző évben elhatárolt összegek feloldásával 20 91 1 eFt-tal csökkent, és a
Sigrid Rausing Trust 2021/2022-es évre vonatkozó támogatásából időarányosan elhatárolt összeget tartalmazza.

Egyéb
Bevétel

19 682 135 Ft

Össszesen

19 682 135 Ft

V. EREDMÉNYLEVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság sem vállalkozási tevékenységet, sem más kedvezményezett tevékenységet nem végzett, azokból sem
bevétele, sem ráfordítása nem volt.
Bevételek
A Kft. 2021-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Közhasznú célú tevékenységéből értékesítési bevétele
projektekből származott, belföldről 1 150 eFt, külföldről 668 eFt.
A Kft. egyéb bevétele összesen 157 782 eFt volt, amely Intézményi támogatóktól, magánszemélyek adományaiból,
hazai és nemzetközi projektekből, belföldi céges támogatásból, valamint megtérített perköltségből áll össze.
Az intézményi támogatás három forrásból származott. A legnagyobb támogatást az Átlátszónet Alapítvány (35 millió
forint) adta. A Sigrid Rausing Trust 2020-as és 2021-es támogatásából összesen 30,2 millió forintot használt fel a Kft,
valamint az Open Society Institute 2020-as támogatásából 2021-ben felhasznált maradvány 17 millió forint volt.
Hazai és nemzetközi projektekben való együttműködésből 15,2 forint származott, valamint céges támogatásként
további I millió forint érkezett. Megtérített perköltségekből 246 eFt egyéb bevétel keletkezett.
4 424 eFt bevétel származott pénzügyi műveletekből, amely legnagyobb részt a devizában nyilvántartott
pénzeszközökön elért árfolyamnyeréségből származott.
Rá fordítások
A személyi ráfordítások és járulékai 89 621 eFt-ot tettek ki. A növekedés nagyrészt a foglalkoztatotti létszám
növekedéséből adódott, egy év alatt az éves statisztikai átlaglétszám 7-ről 12 fóre változott. A személyi ráfordításból
bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetés 79,6 millió forint volt, míg a bérjárulékok 10 millió forintot tettek ki

Az anyagi ráfordítás összesen 62 060 eFt volt, amelyből
• 18,5 millió forint informatikai üzemeltetési és fejlesztési költség, IT projektmenedzsment, valamint online
szolgáltatások előfizetési díjai
• 16,1 millió forint külsös újságírók szerződéses honoráriuma, film- és videókészítés, valamint oknyomozásokhoz
kapcsolódó adatigénylési költségek
• 14,5 millió forint könyvviteliviteli és más adminisztratív szolgáltatások díja, valamint irodai költségek (bérleti díj,
költségek)
rezsi és működési költségek: posta, fénymásolás és nyomtatás, nyomdai költségek, telekommunikációs
díja
tanácsadás
jogi
és
szolgáltatások
• 9,3 millió forint hirdetési és reklámköltség, kommunikációs
• 3,4 millió forint pénzügyi szolgáltatási díjak

értékcsökkenése
Az értékcsökkenés 4 305 eFt volt, az elözö évi értékben változást a 2021-ben beszerzett új eszközök
okozott.

Társasági adó levezetése
Eredmény
Adótörvény szerinti értékcsökkenés
Korábbi évek vesztesége
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés
Cél tartalék képzés
Értékvesztés
Egyéb csökkentő tétel

6 816 eFt
O eFt
4 305 eFt

11 121 eFt

Adóalap
Jövedelem- (nyereség) minimum megállapításra nem kötelezett. ( A Tao. tv. 6 S (6) bekezdés b)
pontjában nevesített szervezeti formára való tekintettel.)

Ténylegestársasági
adóalap
Fizetendő társasági adó

VI. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A korlátolt felelősségü társaságnak sem hátrasorolt-, sem hosszú lejáratú-, sem zálogjoggal terhelt
kötelezettsége nincs.
A társaságnak mérlegen kívüli tételei nincsenek.
A társaságnál a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos költségek a 2021. év
folyamán nem merültek fel.

A Civil tv. szerinti kiegészítő melléklet a támogatási program keretében felhasznált összegekről

Támogatási program megnevezése:

A, információszabadság érvényre
juttatása érdekében a közhatalom
átláthatóságának és a korrupció elleni
fellépésnek elösegítése
tlátszónet Alapitvány
más gazdálkodó

Támogató megnevezése.
Támogatás forrása•
Támogatási összeg:
Tárgy évben felhasznált:
Támogatás típusa:
Támogatás tárgyévi felhasználásánakszöveges
bemutatása:

oknyomozó újságírók bérköltsége és annak
járulékai: 28 872 eFt, informatikaifejlesztési

Támogatási program megnevezése:

62911

35
35

Ft
Ft

vissza nem térítendő

és üzemeltetési költségek: 5 028 eFt, Jogi
költségek: 1 100 eFt

Független jságírás Program OR2019
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása:
Támogatási összeg:
Tárgy évben felhasznált:
Támogatás típusa:
Támogatás tárgyévi felhasználásánakszöveges
bemutatása:

Foundation Open Society Institute

nemzetközi forrás
80 000 USD
13 047 495 Ft

vissza nem térítendő
oknyomozó újságírók bérköltsége és annak
járulékai: 4 667 eFt, adatújságírói
bérköltségek: 2 552 eFt, jogi költségek: 1 489

eFt, adománygyújtőtevékenységköltségei:2
648 eFt, adminisztratív és működési
költségek: 1 692 eFt

Atlátszó —Magyar Hang melléklet

Támogatási program megnevezése:

OR202076321

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása:
Támogatási összeg:

nemzetközi forrás

Tárgy évben felhasznált:

Támogatás típusa:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges
bemutatása:

Foundation Open Society Institute
4049 115 Ft
4049 115 Ft

vissza nem térítendő
Az tlátszó - Magyar Hang havi nyomtatott
mellékletek tartalmi összeállítása,
szerkesztése, tördelése, nyomtatása és
eljuttatása a támogatók részére. Személyi
költség: 256 eFt, nyomtatási és postai
költségek: 3 793 eFt

Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása:
Támogatási összeg:
Tárgy évben felhasznált:
Támogatás típusa:

General support grant / alapmúködés
támogatása 2020-2021
Sigrid Rausing Trust
nemzetközi forrás
80 000 GBP
23 493 600 Ft

vissza nem térítendő

ámogntás tárgyévi felhasználásának szôvcgcs oknyomozó újságirók bériôJtsŕgc annak
bemutatása:
járulékai: 6 929 eVt. adatujságiróí kôltségei
3 884 cFt, informatikäi és
cszkôzôk 2
971 cFt, informatika' fejlesztési es
Uzcmcltctésiköltségek: 2 757 eEt,
kommunikáciôs költség. 999 CBt.trodabérjet
762 cFt, működési és igazgatási kôltségck: 5
190 eFt

Támogatási program megnevezése:
Vámogutómegnevezése:
Támogatás forrása:
'lamogatósi összeg:
Tárgy évben felhasznált:
I'ámogatás típusa:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges
bemutatása:

Támogatási program megnevezése:
Támogatómegnevezése:

General support grant / alapmóködés
támogatása 2021 2024
Sigrid Rausing Trust
nemzetközi forrás
180
GBP
6 727 843 Ft
vissza nem térítendő
oknyomozó újságirók bérköltsége és annak
járulékai: 3 208 eFt, adatújságírói költségek:
1 510 eFt, irodabérlet: 600 eFt. múkôdési és
igazgatási költségek: 1 410 eFt

Az információszabadság érvényre
juttatása érdekében a közhatalom
átláthatóságának és a korrupció elleni
fellépésnek e16segitése

Támogatás forrása:

Cégektől kapott támogatás
Cégektól kapott támogatás

Támogatásiösszeg:

1 000000 Ft

Tárgy évben felhasznált:

1 000 000 Ft

Támogatástípusa:
vissza nem térítendö
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges oknyomozó újságírók bérköltsége és annak
bemutatása:

járulékai: 1 000 eFt

