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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-642

2020. 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)
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"

5 929 5 851

0 0

5 929 5 851

0 0

5 553 11 067

0 0

2 207 173

0 0

3 346 10 894

0 0

11 482 16 918

11 230 16 189

60 60

11 811 11 207

0 0

-641 4 922

0 0

0 0

252 729

0 0

252 729

0 0

11 482 16 918
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"

13 519 16 188 13 519 16 188

13 269 16 188 13 269 16 188

13 519 16 188 13 519 16 188

13 269 13 269

9 601 6 749 9 601 6 749

2 773 2 442 2 773 2 442

78 78 78 78

1 708 1 997 1 708 1 997

14 160 11 266 14 160 11 266

-641 4 922 -641 4 922

-641 4 922 -641 4 922
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"

956 956

15 232 15 232
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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-642

2020. év

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

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"

1 1 0 3 Budapest

Csombor út

5 II 6

    

1 1 0 0 P k 6 2 1 9 4  1 9 9 7

0 1 0 1 0 0 0 0 6 6 1

1 8 8 2 8 9 6 6 1 4 2

Dr. Pribelszki Szilvia

Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2011.évi CLXXV tv.

Magyarország lakossága

2000
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"

13 519 16 188

13 519 16 188

14 160 11 266

2 773 2 442

-641 4 922

10 13
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

"Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány"
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Szöveges beszámoló 

melléklet a 2020. évi egyszerűsített beszámolóhoz és közhasznúsági melléklethez 

 

A szervezet azonosító adatai 

név: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány 

székhely:  1103 Budapest, Csombor u. 5. 2/6. 

nyilvántartási szám: 16-01-0000661 

képviselő neve: dr. Pribelszki Szilvia 

 

A szervezet alapító okirat szerinti célja és tevékenysége 

Az alapítvány célja az emberi és társadalmi feszültségek csökkentésére, az egészség megőrzésére 

irányuló pozitív gondolkozási módszerek, gyógyulást segítő technikák megismerése s mind szélesebb 

körben való elterjesztése; tagjai e cél elérése érdekében belső felismeréseken és a minden emberben 

benne rejlő szeretet erejének felszabadításán alapuló, gyógyulást és fejlődést segítő technikákat 

alkalmaznak, illetve az érdeklődőket erre felkészítik. 

Az alapítvány tevékenysége: szeretet energiára behangolások; szellemi fejlődés segítése; szeretet 

energiával történő kezelések; meditációs gyakorlatok tanítása; önfejlesztő technikák kidolgozása és 

tanítása; rendszeres összejövetelek szervezése; saját kiadványok megjelentetése; találkozók 

szervezése; és együttműködés hasonló célú hazai és külföldi személyekkel, szervezetekkel. 

Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység [1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 1. pont] 

 

A szervezet tevékenysége általában 

Célunk, hogy rohanó világunk boldogságra, egészségre, harmóniára vágyó Embere számára önsegítő és 

segítő módszereket ajánljunk fel, melyek hozzájárulhatnak a testi-lelki-szellemi problémák 

megelőzéséhez, az egészségmegőrzéshez és az utógondozáshoz. 

Működésünk nyitott, érinti az egészségmegőrzés, a szociális segítés, a kultúra és a hagyományőrzés 

területeit. Kezdetben Magyarországon, az utóbbi években nemzetközi színtéren is elindítottuk 

tevékenységeinket. Működő klubélettel, vagy, ahogy mi nevezzük “körrel”, “körélettel” Magyarországon 

kívül Nagy-Britanniában/Walesben, Spanyolországban és Ausztriában találkozhatnak az érdeklődők.  

Ingyenes segítségnyújtás: az egészség és harmónia megőrzésére irányuló pozitív gondolkodási 

módszerekkel, beszélgetésekkel, egészségmegőrző tevékenységeinkkel felvállaltuk a hozzánk fordulók, 

segítségre szorulók ingyenes kezelését és támogatását. 

Egészségmegőrzés: egyszerű és könnyen elsajátítható kezeléseink kellemes közérzetet, megnyugvást, 

testi, lelki ellazulást és feltöltődést is eredményeznek. Kezeléseink egészségkárosodás esetén is 

hatásosak lehetnek, gyakran tapasztalható javulás, teljes felépülés, de nem helyettesítik az orvosi 

ellátást, ezért fontosnak tartjuk az együttműködést az orvosokkal, egészségügyi intézményekkel.  

Kezeléseink, melyek mindenkor és mindenhol ingyenesek, a budapesti országos központunkban 

minden hétköznap elérhetőek, illetve vidéki köreinkben is rendszeresen tartunk kezeléseket; gyakran 

vagyunk hivatalosak egészségnapokra, céges rendezvényekre, falunapokra is. 

• Érintő hát-, kéz- és talpmasszázs technikáink nem a fizikai erőre épülnek, alkalmazásukkal az 

https://www.szeretetfenye.hu/bemutatkozas/kor-elet-magyarorszagon/
https://www.szeretetfenye.hu/bemutatkozas/nemzetkozi-jelenletunk/
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izmok elernyednek, így enyhül a fájdalom. Megnyugvást, harmóniát, felfrissülést válthatunk ki 

általa.  

• Tartásjavító tornánk sajátossága, hogy könnyen elvégezhető, mégis olyan izmokat mozgat meg, 

amelyeket egyébként nem használunk. Egyenesebb testtartást, könnyedebb mozgást érhetünk 

el vele.  

• Relaxánk rohanó világunkban nagyszerű lehetőség a kikapcsolódásra, lecsendesedésre, a 

fókuszálás elsajátítására. Hatására harmónia járja át a szervezetet, pihentet, kikapcsol és frissít.  

Önismereti foglalkozásaink célja, hogy a kurzusainkon, előadásainkon hallottak segítségével 

lehetőségeket adjunk az Embereknek arra, hogy önmaguk tudjanak saját lelki, szellemi, fizikai 

állapotukon, helyzetükön javítani.  

Kultúra, értékteremtés, hagyományőrzés: fontosnak tartjuk az értékteremtést kulturális 

vonatkozásban is. Ez jelenti egyrészt kulturális örökségünk, anyanyelvünk, hagyományaink megőrzését, 

ápolását, másrészt az emberekben szunnyadó tehetség felismerését, kibontakozásának segítését és 

gondozását is. Ezért szeretnénk lehetőségeket teremteni közösségünk tagjai és az érdeklődők számára, 

hogy felszínre hozhassák a bennük szunnyadó értékeket, tálentumokat. Foglalkozásainkon és kulturális 

rendezvényeinken teret adunk társainknak, valamint a velünk szimpatizáló embereknek, csoportoknak, 

szervezeteknek, hogy tehetségüket kibontakoztatva megmutathassák sokszínűségüket. Ezen alkalmak 

nemcsak a szórakozást szolgálják, de egyben megteremtik a fejlődés lehetőségét is az egyén, a 

közösség, a hazai és a nemzetközi közönség számára egyaránt. Minden évben megrendezzük a 

Nemzetközi Kulturális Találkozót, ahova szeretettel várjuk magyarországi és külföldi tagjainkat, 

ismerőseiket, valamint mindazon szervezetek képviselőit, akikkel jó kapcsolatot ápolunk. Szoros a 

kapcsolatunk a Szeretet Fénye tagjai által létrehozott Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesülettel 

(www.taltosdob.hu), amelynek dobcsoportja rendszeres fellépőnk és támogatónk. 

Táborainknak (önismereti, természetismereti, tisztító, dobos, művészeti stb.) 2002 óta a királdi 

szabadidős központunk ad helyet. 

Az alapítvány programjairól, azok elérhetőségéről, az alapítványi kezelések éves statisztikájáról a 

www.szeretetfenye.hu honlapon nyújtunk mindenkor aktuális tájékoztatást. 

Az alapítvány országos központja: 1077 Budapest, Baross tér 18. 1.em. 7. 

 

Az alapítvány tevékenysége 2020-ban 

A 2020. évben a koronavírus világjárvány előidézte veszélyhelyzet az alapítvány tevékenységét is 

befolyásolta: 2020. március 18-ától júliusig, majd novemberben és decemberben – online elérhetővé 

tett egyes előadások kivételével – szüneteltek az alapítvány országos központjában zajló programok, 

valamint országszerte az alapítvány egészség megőrzést szolgáló szervezett kezelései. 2020-ban a 

pandémia okán nem volt lehetőségünk a hagyományos jelleggel évente szerveződő nemzetközi 

találkozónkat megtartani, így az alapítvány a 25. Jubileumi Nemzetközi Találkozót bizonytalan időre 

elhalasztotta.  

 

2021. június 21. 

 

dr. Pribelszki Szilvia 

az alapítvány kuratóriumának az elnöke 

http://www.szeretetfenye.hu/
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Általános rész 

Az alapítvány bemutatása 

A szervezet elnöke  

Magánszemély Lakcím 

Dr. Pribelszki Szilvia 1035 Budapest, Szellő u. 2. 10/27 

 
 
Az alapítvány célul tűzi ki az emberi és társadalmi feszültségek csökkentésére, az egészség 
megőrzésére irányuló pozítiv, gyógyulást segítő technikák megismerését és mind szélesebb 
körben való terjesztését. Tagjai e cél elérése érdekében belső felismeréseken és a minden 
emberben benne rejlő szeretet erejének felszabadításán alapuló, gyógyulást és fejlődést segítő 
technikákat alkalmaznak, illetve az érdeklődőket erre felkészítik. 
 
Az alapítvány fő tevékenységi köre,  
Fő tevékenység: az emberekben levő harmóniát, belső nyugalmat, a szeretet erejét felhozó 

módszerek alkalmazása. 

 

Számviteli politikai alapelvei 

Az alapítvány számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján került 

kialakításra. 

 

Célok 

A számviteli politika célja, hogy az alapítványnál olyan számviteli rendszer működjön, 

amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható 

össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg az elnöki döntések számára is alkalmas 

információs bázisul szolgálhat. 

 

 

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés 

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló 

Mérleg fordulónap: december 31. 

Mérlegkészítés napja: március 31. 

Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változat 

Eredmény kimutatás választott formája: Számvitel törvény 2. sz. melléklet összköltség 

eljárás alapján „A” típusú. 
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Az alapítvány a költségeket az 5. és 8. költség nemek számlaosztály számláin könyveli. A 

költségek az év végi zárás keretében a számviteli törvény előírásainak megfelelően 

átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztályba. 

 

Min ősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 

 

Lényegesség kritériumai 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 

információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a 

felhasználó döntéseit. 

A jelentős összegű hiba 

Hiba feltárásának évében megállapított hibák, hibahatások értékének együttes, előjeltől 

független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, , illetve ha 

a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot 

Jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban 

mutatjuk ki. 

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon 

évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 

értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 

előző bekezdés szerinti értékhatárát. 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési 

elvek 

 Amortizációs politika 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásnál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

(A hasznos élettartam meghatározására az alapítványnál műszaki berendezések, gépek, és 

egyéb eszközök esetében az ügyvezető jogosult.) 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 

során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 

valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot. Maradványérték meghatározására az 

ügyvezető jogosult.  
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Alkalmazott leírási módszer(ek) 

- Lineáris 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek és bekerülési értékhez (bruttó értékhez) 

viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző 

körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő 

rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbevételtől, az üzembe helyezéstől kell 

alkalmazni. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje 

függvényében lineáris leírást alkalmaz. 

Értékcsökkenés elszámolása 

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig 

számolunk el. 

A 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak 

beszerzési vagy előállítási költségét a használatbevételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben kerül elszámolásra egyedi elbírálástól függően. Terven felüli értékcsökkenések, 

ill. visszaírásuk esetei részletesen a számviteli politikában találhatók. 

Követelések értékvesztése 

Az alapítvány az értékvesztést a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 54. §-a alapján 

határozzák meg. 

A valuta- és devizatételek értékelése 

Az MNB által meghirdetett deviza közép árfolyam. 

Abban az esetben, ha a hitelintézet által nem jegyzett valutáról van szó, akkor a külföldi 

pénzértékre szóló követelést, kötelezettséget a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra 

átszámítani. 

 

 A számviteli politika alkalmazása 

Az alapítvány beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól 

legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. 

 

Mutatók - A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet kialakulása 

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló 

mutatókat a következő táblázat szemlélteti. 
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Specifikus rész 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Az alapítvány beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival. 
Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba, amely az eredményre, az eszközök és a források 
állományára gyakorolt hatást: NINCS 
Kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyleteket, amelyek nem a szokásos piaci feltételek 
között valósultak meg: NINCS 
 
     

1.1. Befektetett eszközök 

Mérlegtétel (e Ft) 
Bekerülési 

érték mérleg 
forduló napon 

Nettó érték 
mérlegforduló 

napon 
   

Alapítás-átszervezés aktivált értéke     
   

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke     
   

Vagyoni értékű jogok                
   

Szellemi termékek 
 

 
   

Immateriális javak 
 

    
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű 
jogok 

    
   

Műszaki berendezések, gépek 
járművek      

Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 

 3679 3601 
   

Beruházások, felújítások 2 250  2 250  
   

Beruházásokra adott előlegek     
   

Tárgyi eszközök 5929 5851 
   

    
   

Összesen: 5929 5851 
   

 
Az alapítvány  mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel.  
A kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan az alapítvány a tárgyévben költséget nem 
számolt el.  
Az üzleti évben az eszközöknél terven felüli értékcsökkenés elszámolás, illetve visszaírás 
nem történt.  
Az alapítvány – figyelembe véve a jelenlegi eszközök összetételét – nem kíván élni az 
eszközök átértékelési lehetőségével, ezért az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott. 
 

Az alapítvány mérlegében befektetett részesedés nem szerepel. 

 

Készletek 
 
Az alapítványnak készletei nincsenek. 
A tárgyévi mérlegben a készlet értéke:0,- Ft 
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Követelések 
 
A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a 
tárgyévben nem szerepel.  
 
Megnevezés Összeg (E Ft-ban) 

Vevő követelés 0 

Egyéb követelés 173 

 
Értékpapírok 
 
Az alapítvány  tulajdonában az üzleti évben visszavásárolt saját üzletrész nem volt. 
Az alapítvány nincs forgóeszközként kimutatandó értékpapírja. 
 
Pénzeszközök  
 
Az alapítvány a működési feltételeinek biztosításához a megfelelő pénzeszközzel rendelkezik. 
A pénzeszközök rovancsolási jegyzőkönyvekkel, illetve bankkivonattal vannak alátámasztva. 
 
Megnevezés Egyenleg (E Ft-ban) 

Pénztár számla 2 340 

Valuta pénztár számla  0 

Bank 8 554 

 

 

 

Aktív id őbeli elhatárolások 

Megnevezés Egyenleg (E Ft-ban) 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 

Költségek aktív időbeli elhatárolása 0 
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FORRÁSOK 

 

1.3. Saját tőke 

 
 

 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbí-tései Tárgyév 

Saját tőke 11230 0 16189 

INDULÓ TŐKE 60   60 

TŐKEVÁLTOZÁS 11811 0 11207 

LEKÖTÖTT TARTALÉK       

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 
-641   4922 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL 
    0 

 
 
Az alapítványnak a tárgyévben 4 922 E Ft nyeresége volt. 
 

Kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek a hátralévő futamideje több mint 5 

év. A tárgyévi kötelezettségek között, olyan ahol a visszafizetendő tőke összegnagyobb a 

kapott összegnél, nincs. A kötelezettségek tételes leltárral vannak alátámasztva.  

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Megnevezés Összeg (E Ft-ban) 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 

Egyéb kötelezettség 729 
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Passzív időbeli elhatárolások 

Megnevezés Egyenleg (E Ft-ban) 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 

Költségek passzív időbeli elhatárolása 0 

 
 

 

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Bevételek 

  A tétel megnevezése Előző 
év 

Előző 
év(ek) 

helyesbí-
tései 

Tárgyév 

  b c d e 
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 13519 0 16188 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 13269 0 16188 

               a) alapítótól       

               b) központi költségvetéstől     956 

               c) helyi önkormányzattól       

               d) társadalombiztosítási       

               e) továbbutalási céllal kapott       

               f) egyéb támogatás 13269   15232 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0   0 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel       

4. Tagdíjból származó bevétel 0   0 

5. Egyéb bevétel 250   0 
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 0 0 0 

C. ÖSSZES BEVÉTEL 13519 0 16188 
 

 

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 14160 0 11266 

1. Anyagjellegű ráfordítások 9601   6749 

2. Személyi jellegű ráfordítások 2773   2442 

3. Értékcsökkenési leírás 78   78 
4. Egyéb ráfordítás 1708   1997 
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai     0 
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 0 0 0 
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Az árbevétel növekedése miatt arányosan nőttek a költségek és ráfordítások is. 

Kivételes nagyságú ráfordítások a tárgyévben nem voltak. 
 
 
 
 
 
Adóalap meghatározása  
 
Társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett az alapítványnak, mivel nonprofit 

tevékenységet folytat a szervezet. 

 

 

Tájékoztató adatok  

Bér és létszámadatok 

 
Létszám (fő) 

Bérköltség 

 (e Ft) 

Járulékok 

(e Ft) 

Személyi jell. 

egyéb kif. (e Ft) 

Teljes és Részmunkaidős 

munkaviszonyban álló szellemi 

fogl. 

1 fő 2 025 417 0 

 

Környezetvédelem 

A tevékenység jellegéből adódóan az alapítvány nem termel, és nem tárol veszélyes 

hulladékot, a tevékenység során nem keletkeznek környezetre káros anyagok. 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben  ezáltal költség nem került 

elszámolásra. 

 

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

2020. év folyamán az alapítvány előző évekre önellenőrzés keretében jelentős és lényeges 

hibát nem tárt fel. 

Az alapítvány képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személy: 

Név: Dr. Pribelszki Szilvia 

 Lakcím: 1035 Budapest, Szellő u. 2. 10/27. 

Budapest, 2021. június 21.                      

 

…………………………………..    

     alapítvány elnöke (képviselője)    


