
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: 2022-04-25 11:12:55. Érkeztetési szám: EB00574071

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány
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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-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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

1 2 2 2 Budapest

Mező utca

17

    

0 1 0 1 7 7 4 7    

0 1 0 0 P k 6 1 1 2 0  1 9 9 9

1 8 2 3 8 6 5 7 1 4 3

Balogh László Tamás

Budapest 2 0 2 2 0 4 0 2
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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

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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

3 251 2 375

3 251 2 375

26 165 22 487

26 165 22 487

29 416 24 862

29 416 24 862

36 547 29 416

-7 131 -4 554

29 416 24 862
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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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16 646 12 772 16 646 12 772

0 0 0 0

0 0 0 0

16 646 12 772 16 646 12 772

6 279 6 397 6 279 6 397

117 140 117 140

16 763 12 912 0 0 16 763 12 912

16 646 12 772 16 646 12 772

22 768 16 376 22 768 16 376

0 0 0 0

0 0 0 0

876 958 876 958

132 132 132 132

118 118

23 894 17 466 23 894 17 466

22 768 16 304 22 768 16 304

-7 131 -4 554 0 0 -7 131 -4 554

-7 131 -4 554 0 0 -7 131 -4 554

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .25  11 .15 .40



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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 3 100 0 3 100

0 1 200 0 1 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 367 6 375 10 367 6 375

0 0 0 0

6 279 3 297 6 279 3 297
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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-742

2021. év

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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

1 2 2 2 Budapest

Mező utca

17

    

0 1 0 0 P k 6 1 1 2 0  1 9 9 9

0 1 0 1 7 7 4 7    

1 8 2 3 8 6 5 7 1 4 3

Balogh László Tamás

Gyógyító -egészségügyi,oktatási,kult.tevékenység

1997. évi cliv. törvény 35 § (1),(2)/e

2011.évi cxc. törvény 1.§ (1),4.§(1)/n,o 2011.évi törv.CLXXXIX.törv.13 §(1)7

a kórházakban fekvő betegek és hozzátartozóik

7008

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .25  11 .15 .40



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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

Bohócdoktori vizitek 16 646 12 772

16 646 12 772

16 646 12 772

0 0

0 0

0 0
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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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

16 763 12 912

10 367 6 375

0 0

0 1 200

0 0

6 396 5 337

23 894 17 466

0 0

22 768 16 304

-7 131 -4 554
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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-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

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .25  11 .15 .40



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 

Kiegészítő melléklet 
a 2021.01.01-2021.12.31. időszak 

Egyszerűsített éves beszámolójához 
 

I. Általános rész 
 

1. Az egyéb szervezet főbb adatai: 
 
Neve: Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány 
 Székhelye:1222. Budapest Mező u. 17. 
 Nyilvántartásba véve: Fővárosi Törvényszék Pk.61120/1999/3 
Nyilvántartási szám: 01-01-0007747 
Adószám:18238657-1-43  
Statisztikai számjele:18238657-8790-569-01 
Jogállása: közhasznú szervezet 
Képviselő: Balogh László Tamás elnök 

                                            1222 Budapest Mező u. 17. 
 

2. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változás 
eredményre gyakorolt hatása 

 
A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, 
amelynek alapján megbízható és valós tájékoztatást tartalmazó egyszerűsített éves 
beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői 

döntések számára is alkalmas tájékoztatásos bázisul szolgálhat. Az üzleti év 
időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év 
december 31. napja. Szervezetünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően 
a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. 

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük. 
A beszámoló formáját a számviteli törvény alapján az éves nettó árbevétel 
nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek 
határértékeitől, továbbá egyéb feltételektől függően határoztuk meg. 
A fentiek alapján szervezetünk Egyszerűsített éves beszámolót készít. 
A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab 
számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy 
azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a 
tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés 
nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények 
értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű 
ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb 
ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) 
állapítjuk meg. 

                A valuta- és a devizatételek nyilvántartásba vételekor, elszámolásakor és 
                értékelésekor alkalmazott árfolyam: Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam. 

A számviteli alapelvektől társaságunk nem tér el. 
                 Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint  
                Nyilvánosságra hozatal: az alapítvány honlapján (www.bohocdokik.hu ), továbbá az alapítvány 
                                                       székhelyén  
                Könyvvizsgálat: Az Alapítványunk könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a kuratórium 
                                          elhatározása alapján kérheti az éves beszámoló könyvvizsgálatát.  
                             
                             A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását végző személy:  
                                 
                                 Pauliné, Kóródi Anikó /1118. Budapest, Tűzkő u. 4/ 
                                Jogviszonya: egyéni vállalkozó 
                                 Regisztrációs száma:121476 
 

http://www.bohocdokik.hu/


3. Alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása 
 

Saját termelésű készletek értékelése: 
Önköltségszámítás a befejezetlen termelés tekintetében készültségi fok alapján. 

 
Vásárolt készletek értékelése: 

A vásárolt készleteket a tényleges beszerzési árukon kell a mérlegben 
szerepeltetni. 

 
Értékcsökkenési leírás: 
A vállalkozás az értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el: 

- azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében, 
melyek egyedi beszerzési (aktiválási) értéke nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot 
(kis értékű eszközök), a vállalkozás a használatbavételkor azonnal egy 
összegben elszámolja annak értékét értékcsökkenési leírásként; 

- az előző pontba nem tartozó, nem kis értékű eszközök esetében a vállalkozás 
lineáris értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a maradványérték 
figyelembevételével. 

 
Maradványérték: Ha az eszköz használati idő végén várható értéke nem éri el a 
200.000,- Ft-ot, akkor azt a vállalkozás nem tekinti jelentősnek, és 0,- Ft 
maradványértéket határoz meg. 

 
Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: 

- a kis értékű eszközök esetében aktiválásukkor minden esetben azonnal, de 
könyvelés évente 

- a nem kis értékű eszközök esetében évente egyszer, 
Kivétel: ha az értékcsökkenés elszámolására azért kerül sor, mert a nyilvántartásból az eszközt 
ki kell vezetni (értékesítés, selejtezés, stb.), ebben az esetben a kivezetéskor el kell számolni az 
értékcsökkenési leírást.  
Jelentős hibának számít a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladó összegű hiba. 

 

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti 
megbontásban: 

 
Nem volt ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 

 

5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat 
 

Közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel. 
 

6. A vagyoni, pénzügyi helyzet, a működés eredményének bemutatása 
 

a. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 
 

Vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök között egy 
befektetett eszközön kívül (adományból vásárolt sz.g.k) kizárólag 
forgóeszközök, azon belül is csak pénzeszközök vannak. 
Pénzügyi helyzet jó, mert kötelezettség nincs. 
Jövedelmi helyzet nem volt ebben az évben kedvező, 4554 ezer Ft a 
tárgyévi veszteség, mely teljes egészében alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből) áll, de mivel jelentős a korábbi években felhalmozott 
pénzeszközben megjelenő tartalék, így a működést ez nem veszélyezteti, 

 

II.      A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 

 
A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása  

Nincs ilyen adat. 



Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 
A társaságnak több helyen is szerepeltethető adatai nem voltak. 

 
A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai  

Nem értelmezhető. 
 

Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása  

Nem értelmezhető. 
 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításakor alkalmazott árfolyam: 
Szervezetünk a külföldi pénzértékre szóló eszközeit illetve kötelezettségeit MNB átlagárfolyamon 

könyveli. 

 
A vagyonkezelőnél a mérlegben eszközként kimutatott, kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök - 

legalább mérlegtételek szerinti megbontásban 
Ilyen eszközei a társaságnak nincsenek. 

 

2. Eszközök: 
 

Az alapítvány 2.375e Ft nettó összegben rendelkezik tárgyi eszközökkel. 

                                                                                                                          Adatok: e Ft-ban 

 

 
 

 

2.1. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként 

                                                                                                                              Adatok: eFt-ban 

Terv szerinti 

értékcsökkenés 

Kisösszegű 

eszköz leírása 

Terven felüli 

leírás 

876 82 - 

 

2.2. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) 

Az alapítványnál üzleti vagy cégérték nincs. 
 

2.4 Befektetett pénzügyi eszközök 

Az alapítványnál nincsenek befektetett pénzügyi eszközök. 

 

2.7 Pénzeszközök 
 

A szervezet pénzeszközei az alábbiak szerint alakulnak: 

Adatok: eFt-ban 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Pénztár 109 20 

Bankbetét 26.055 22.467 

Pénzeszközök összesen 26.164 22.487 

 

3. Források 
 

3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása: 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

tárgyi eszköz (alapítványi szgk) 3.251 2.375 

Befektetett eszközök összesen 3.251 2.375 



Adatok: eFt-ban 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Induló tőke 36.547 29.416 

Tőkeváltozás -7.131 -4554 

Lekötött tartalék 0 0 

Értékelési tartalék 0 0 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -7.131 -4554 

Saját tőke összesen 29.416 24862 

 
 

A szervezet 2021. évben lekötött tartalékot és értékelési tartalékot nem képzett. A szervezet lekötött tartalékot nem mutat ki. 

A céltartalék-képzés és felhasználás részletezése A szervezet nem képzett céltartalékot. 

A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként Hátrasorolt kötelezettsége a szervezetnek nem volt. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek: azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több 

mint öt év 
Hosszú lejáratú kötelezettsége a szervezetnek nincs. 

Mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségünk nincs. 

 

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása  
Nem értelmezhető. 
 
Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevekénységenként megbontásban 
                            A szervezet értékesítés nettó árbevétele 2021. évben az alábbi volt: 
 

    Adatok eFt-ban 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Közhasznú célú működésre kapott 

támogatás 

4.779 3297 

Pályázati úton elnyert támogatás   1.500 1.900 

normatív támogatás 0 1.200 

Pénzügyi műveletek bevételei 117 140 

Adó 1% 10.367 6.375 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 16.763 12.912 

 
    A szervezetnek nem volt exportértékesítése. 
 
    Közhasznú tevékenység ráfordításai 
 
    A közhasznú tevékenység ráfordítások részletezése az alábbi: 

Adatok: eFt-ban 

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 

Anyagjellegű ráfordítások 22.768 16.376 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 

Értékcsökkenési leírás 876 958 

Egyéb ráfordítás 132 132 

Pénzügyi műveletek ráfordítások 118 0 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 23.894 17.466 

 



IV. Tájékoztató kiegészítések 
 

Az alapítvány közhasznú egyéb szervezet, amely vállalkozási tevékenységet nem végez, így nem alanya a társasági adónak. 

 

Az alapítvány szervei a kuratórium  

 

A kuratórium elnöke: Balogh László Tamás 

 

A kuratórium elnöke, megbízásának, díjazás nélkül tesz eleget. 

 

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai 

 

Az ellenőrzés során jelentős összegű hiba nem került feltárásra. 

 

Környezetvédelem 

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai 

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel társaságunk nem rendelkezik. 

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása 

(nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) 

Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat társaságunk nem használ. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok  

a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege: nem képeztünk  

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege: nem számoltunk el. 

a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege: nem kalkuláltunk. 

 

 

Budapest, 2022. április 15. 
 
 
 
 

                                                                                                  Balogh László Tamás 

Alapítvány képviselője 
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