
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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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-542

2019. 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)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Együtt az Atistákért Alapítvány

1 0 2 7 Budapest

Margit körút

12 2/ 12

    

1 3 0 1 0 0 0 3 7 8 4

1 4 0 0 P k 6 0 1 3 0  2 0 1 6

1 8 7 4 5 9 6 4 2 4 1

Szijjártó-Nagy Szilvia

Budapest 2 0 2 0 0 6 0 6
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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

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Együtt az Atistákért Alapítvány

552

552

15 867 45 211

15 867 45 211

15 867 45 763

3 068 38 151

500 500

156 2 568

2 412 35 083

6 204

6 204

12 799 1 408

15 867 45 763
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

(Adatok ezer forintban.)

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

Együtt az Atistákért Alapítvány

15 300 15 300

39 753 113 476 39 753 113 476

39 753 113 474 39 753 113 474

39 753 113 474 39 753 113 474

39 753 128 776 39 753 128 776

21 334 92 769 21 334 92 769

7 374 7 374

81 81

16 000 469 16 000 469

37 341 93 693 37 341 93 693

2 412 35 083 2 412 35 083

2 412 35 083 2 412 35 083
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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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Együtt az Atistákért Alapítvány

980 980

39 753 113 474 39 753 113 474
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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-542

2019. év

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

Együtt az Atistákért Alapítvány

1 0 2 7 Budapest

Margit körút

12 2/ 12

    

1 4 0 0 P k 6 0 1 3 0  2 0 1 6

1 3 0 1 0 0 0 3 7 8 4

1 8 7 4 5 9 6 4 2 4 1

Szijjártó-Nagy Szilvia

Rehabilitációs foglalkoztatás

1993. évi III. tv. 72 § (1)-(2) bek.

fogyatékkal élő gyermekek támogatása

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Együtt az Atistákért Alapítvány

Heim Pál Gyermekkórház 6 000

Autizmus Alapítvány 10 000

16 000

16 000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Együtt az Atistákért Alapítvány

39 753 128 776

980

39 753 127 796

37 341 93 693

7 374

2 412 35 083
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

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

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Együtt az Atistákért Alapítvány
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Együtt az Atistákért Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.19 09.29.30



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet
Együtt az Autistákért Alapítvány Kiegészítő Melléklet 2019.pdf
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Együtt az Autistákért Alapítvány 

 
egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 

2019.12.31 

 

 

 
1. A szervezet bemutatása 

 
A szervezet neve: Együtt az Autistákért Alapítvány 

 

Az Alapítvány 2016. április 22-én kezdte meg tevékenységét. Közhasznú alapítványnak 

minősül 2018. június 26-ától. 

 

A szervezet székhelye:   1027 Budapest, Margit krt. 12. 2/12. 

A szervezet adószáma:  18745964-2-41 

 

Képviseletre jogosultak:   Szijjártó-Nagy Szilvia (együttes) 

     Gubcsó Balázs (együttes) 

     Nyakas Laura (együttes) 

      

 

A beszámoló összeállításáért felelős személy neve: Varga-Molnár Mónika, MKVK szám: 

005636). 

 

Az Alapítvány rendelkezik a Számviteli Törvény által kötelezően előírt szabályzatokkal.  

 

Az adóhatóság az adómegállapításhoz való jog elévülésén belül bármikor vizsgálhatja a 

könyveket és nyilvántartásokat, pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. Az Alapítvány 

Kuratóriumának nincs tudomása olyan körülményről, amelyből az Alapítványnak ilyen 

címen kötelezettsége származhat. A szervezet alapítása óta nem történt átfogó adóellenőrzés, 

nincs adóvizsgálattal lezárt adóév. 

 

Az Alapítvány kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez. 

 

Az Alapítvány a környezetre káros tevékenységet nem végez, tevékenysége során káros 

anyag, veszélyes hulladék nem keletkezik. 

 

 

2. A számviteli politika főbb jellemzői 

 

A könyvvezetés a 2000. évi C törvény - a számvitelről - előírásai figyelembevételével kettős 

könyvviteli rendszerben történik. Az alapítvány társadalmi szervezetek, köztestületek 

egyszerűsített éves beszámolóját készíti, a mérleg, és eredmény tagolása megegyezik a 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3 és 4. Sz. mellékletében meghatározottal egyező 

formában. 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képezi: 

o mérleg 

o eredménykimutatás 

o kiegészítő melléklet 

 

A beszámoló devizaneme magyar forint (HUF). 
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A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő február 28. 

 

A) Az értékcsökkenés elszámolása, a Szervezet amortizációs politikája 

 

A.1. Terv szerinti értékcsökkenés  

 

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, 

amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.  

A maradványérték összegét a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozza 

meg.  

 

A szervezet a terv szerinti értékcsökkenés számítását a rendeltetésszerű használatbavételtől, 

az üzembe helyezéstől alkalmazza. Az üzembe helyezést és a maradványérték számítását 

hitelt érdemlő módon dokumentálja. 

 

A szervezet minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve a kis értékű 

befektetett eszközök) terv szerinti értékcsökkenését lineáris leírási módszerrel határozza 

meg.  

 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, 

tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben számolja el a szervezet.  

 

A.3. Az eszközök értékvesztésének elszámolása 

 

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása 

bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a 

céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető 

veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés 

időpontja között vált ismertté. Az értékvesztéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy 

az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség (az óvatosság elve). 

 

B)  A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének 

meghatározása 

 

B.1. Bekerülési érték 

 

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, 

befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének 

meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 

devizaárfolyamon számítja át a szervezet forintra, de alkalmazhat más árfolyamot is (a 

választott hitelintézet vételi és eladási árfolyam-átlagát, vagy csak vételi, illetve csak eladási 

árfolyamát).   

 

A mérlegfordulónapi értékeléskor a mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a 

devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, 

befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.  
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C) A céltartalékképzés rendje 

 

A szervezet az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képezhet az olyan várható, 

jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek feltételezhetően vagy 

bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még 

bizonytalan. Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének dokumentálását hitelt 

érdemlő módon végzi. Dönteni kell, hogy a szervezet képez, illetve nem képez ilyen címen 

céltartalékot. 

 

D) Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének megállapítása 

 

A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény 47-50 §-ában előírtak szerint történik. 

A szervezetnek nincs saját termelésű készlete. Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 

szabályzata nincs. 

 

E) A készletek elszámolásának és értékelésének módjai 

 

A szervezet nem rendelkezik készlettel, az erre vonatkozó elszámolások és értékelési módok 

nem kerülnek szabályozásra.  

 

F) Az ellenőrzés, az önellenőrzés hatásainak elszámolása és bemutatása 

 

A kuratórium által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak utólagos 

ellenőrzése, önellenőrzése, illetve adóhatósági ellenőrzése.  

 

A szervezet meghatározza, hogy 

• eszközöket, forrásokat, 

• eredményt, 

• saját tőkét 

érint-e a hiba, illetve milyen hibahatások vannak. 

 

F.1. Hibahatások: 

 

a) Jelentős összegű hiba a szervezetnél, ha a hiba feltárásának évében egy adott üzleti évet 

érintően (évenként külön-külön) az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások 

eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes 

összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át. 

 

A korábbi évekre vonatkozó hibák hatásait végig kell vezetni a hibafeltárás évének első 

napjáig, ezeket az előző évi adatok mellett, elkülönítetten kell bemutatni az egyszerűsített 

éves beszámoló mérlegében és eredmény-kimutatásában, valamint kiegészítő mellékletben, 

évenkénti bontásban is. 

 

A hibafeltárás évében az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásokat az év első napjára 

vonatkozó állapot szerint fel kell venni, az eredményre gyakorolt hatással közvetlenül az 

eredménytartalékot kell korrigálni. 

 

b) Nem jelentős összegű a hiba, ha a hibahatás a jelentős hibánál említett küszöböt nem 

haladja meg. 

A nem jelentős összegű hibák hatásait a tárgyévi, folyó könyvelésben kell rendezni. 
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 F.2. A „jelentős”, „lényeges” és „kivételes nagyságú vagy előfordulású” kritérium 

feltételeinek meghatározása 

 

A szervezet a számviteli elszámolások során jelentősnek és lényegesnek tekinti: 

• a mérleg és eredmény-kimutatás számmal megjelölt sorainál az Egyéb bevételek 

10%-át elérő összeg 

• maradványérték meghatározásánál az üzembe helyezett eszköz bekerülési 

értékének 20 %-a 

• hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódóan a bekerülési érték 20 %-a 

• tulajdoni részesedést jelentő értékpapíroknál a bekerülési érték 20 %-a 

• követelések értékvesztésénél a fordulónapon fennálló összes követelés 10 %-a 

 

Az előzőekben nem szabályozott esetekben a szervezet jelentősnek és lényegesnek tekinti a 

saját tőkét 15 %-kal megváltoztató, de legalább 5 millió forint összegű eseményeket. 

A szervezet a számviteli elszámolások során kivételes nagyságú vagy előfordulású 

bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekinti az Egyéb bevételek 15%-át elérő eseményeket. 

 

 

3. Mérlegben szereplő eszközök és források értékelése 

 

A mérlegfőösszege: 45.763 eFt 

 

A. Befektetett eszközök 

 

Az Alapítvány mérlege 2019.12.31.-ével 552 eFt tárgyi eszközt tartalmaz. 

 

B. Forgóeszközök  

 

Az Alapítvány mérlege 2019.12.31.-ével még nem tartalmaz készleteket (I.), követeléseket 

(II.) és értékpapírokat (III.). 

 

            IV. Pénzeszközök: 

A pénzeszközök összege 45.211 eFt, amelyből 44.854 eFt a bankszámla, és 356 eFt  a 

pénztár egyenlege. 

 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

 

Az Alapítvány mérlege nem tartalmaz aktív időbeli elhatárolásokat. 

  

D. Saját tőke: 

Az Alapítvány saját tőkéje 2019. december 31-én 38.151 eFt volt. A saját tőke tárgyévi 

változását az alábbi táblázat mutatja: 

eFt 
Megnevezés 2018.12.31 Növekedés Csökkenés 2019.12.31 

Jegyzett tőke 500 0 0 500 

Eredménytartalék 156 2.412 0 2.568 

Adózott  eredmény  2.412 35.083 2.412 35.083 

Saját tőke összesen 3.068 37.495 2.412 38.151 

 

E. Céltartalékok 

 

Az Alapítvány tárgyévben nem képzett céltartalékot. 
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F. Kötelezettségek  

  

Az Alapítvány mérlege 2019.12.31.-ével még nem tartalmaz hátrasorolt kötelezettségeket 

(I.) és hosszú lejáratú kötelezettségeket (II.). 

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A Rövid lejáratú kötelezettségek sor megoszlása: 
 2019.12.31. . 

Szállítókkal szembeni kötelezettség összege 6.204 eFt  

 

G. Passzív időbeli elhatárolások: 

 

Passzív időbeli elhatárolásként 1.408 eFt került a mérlegbe. 

 

4. Az eredménykimutatás értékelése 

 

Értékesítés nettó árbevétele 

Az Alapítványnak tárgyidőszakban 15.300 eFt árbevétele volt, amely kizárólag a közhasznú 

tevékenység érdekében végzett bevételnek minősül. 

 

Aktivált saját teljesítmények értéke 

Az Alapítványnak tárgyidőszakban nem volt saját előállítású eszköze, sem saját termelésű 

készlete. 

 

Egyéb bevételek 

Az Alapítványnak tárgyidőszakban az egyéb bevétele a közhasznú cél érdekében kapott 

támogatási bevétel volt, összesen 113.476 eFt értékben 

 

A költségek szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés (eFt) 2019.12.31 

Anyagjellegű ráfordítások 92.769 

Személyi jellegű ráfordítások 374 

Értékcsökkenési leírás 81 

 

Egyéb ráfordítások 

Az Alapítványnak tárgyidőszakban 469 eFt összegben merült fel egyéb ráfordítása. 

 

A pénzügyi év zárását követően nem történt olyan esemény, amely a beszámolóban 

módosítást eredményezett volna. 

 

5. Társasági adó 

 

Az Alapítvány a társasági adó alanya, a tárasági adó összege 0 eFt.  

 

Budapest, 2020. június 6. 

 

……………………………………… 

Alapítvány képviselői (együttes) 
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