A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Törvényszék

2020.09.29 19:47:03

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 3

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 0 0 2 2 1

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

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

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.09.29 20.01.42

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

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

03 Kecskeméti Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Hírös Manus Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 0 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri
38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

I.

121.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 3

Ügyszám:

0 3 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 0 2 2 1

/P k.0 6 1 1 6 3/ 1 9 9 1

1 9 0 4 7 2 8 3

1

0 3

Dr. Zakupszky Zoltán

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Kecskemét

2 0 2 0

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

0 9

2 2
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PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

22

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

22

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

531

1 183

531

1 183

4

4

557

1 187

506

770

I. Induló tőke/jegyzett tőke

51

51

II. Tőkeváltozás/eredmény

764

455

-309

264

51

417

51

417

557

1 187

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

2 940

4 569

2 940

4 569

2 940

4 569

2 940

4 569

1 929

4 169

1 929

4 169

1

0

1

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 941

4 569

2 941

4 569

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2 941

4 569

2 941

4 569

5. Anyagjellegű ráfordítások

909

1 202

909

1 202

6. Személyi jellegű ráfordítások

320

339

320

339

0

0

0

0

95

22

95

22

1 918

2 742

1 918

2 742

8

0

8

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 250

4 305

3 250

4 305

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 250

4 305

3 250

4 305

-309

264

-309

264

-309

264

-309

264

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

0

0

0

0

200

400

200

400

426

364

426

364

1 929

4 169

1 929

4 169

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Hírös Manus Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 0 0 0

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri

38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

I.

121.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 3 0 0 / P k .6 1 1 6 3

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 1

0 0 0 0 2 2 1

1 9 0 4 7 2 8 3

1

0 3

Dr. Zakupszky Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Lakosság egészségi állapotának javítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLVI. egészségügyi tv.

35.§ (1)-(2) szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Szakmai továbbképzések, konferenciák
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

761
Előző év

Orvos szakmai eszköz támogatás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
2 384
Tárgy év
1 156

Előző év

Szakmai tagsági díjak

357
Tárgy év

244

258

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 161

2 999

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 161

2 999

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratórium elnöke és tagjai

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2 941

4 569

426

364

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 515

4 205

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 250

4 305

320

339

3 250

4 305

-309

264

13

14

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Támogatási program elnevezése: VTP438-112/2019. számú támogatási szerződés
Támogató megnevezése:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

100 000

Felhalmozási

0

Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Támogatási program elnevezése: VTP 19338-3/2019. számú támogatási szerződés
Támogató megnevezése:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.

Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
- tárgyévben folyósított összeg:

300 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

300 000

Felhalmozási

0

Összesen:

300 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2020.09.29 20.01.43

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott adományok, támogatások
Támogató megnevezése:

Cégek, magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.

Támogatási összeg:

3 829 582

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 829 582

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 829 582
- tárgyévben folyósított összeg:

3 829 582

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

3 829 582

Felhalmozási

0

Összesen:

3 829 582
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hírös Manus Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

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

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2020.09.29 20.01.43

PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés
Hírös Manus Alapítvány - Beszámoló melléklet_2019.pdf

Hírös Manus Alapítvány
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Adószáma: 19047283-1-03
2019. évi szöveges beszámoló
Az alapítók közel 30 éve azzal a céllal hozták létre az alapítványt, hogy Kecskemét Megyei
Jogú Városban a betegek számára elérhető legyen a magas szintű kéz- és mikro sebészeti
traumatológiai ellátás, ahhoz anyagi és szakmai feltételek megteremtése. Az elmúlt évtized
alatt a kitűzött célokat sikerült megvalósítani, folyamatosan fejleszteni, kivívni a hazai és
nemzetközi szakmai elismertséget egyaránt. Az alapítvány kiemelten támogatja a BácsKiskun Megyei Oktató Kórház Traumatológiai osztályán dolgozók folyamatos
továbbképzését, a tudományos tevékenységet, az új műtéti eljárások bevezetését, műszerek,
eszközök beszerzését. Közhasznú jogállású szervezet.
2019. évi lényegesebb gazdasági mutatói az alábbiak:
Bevételek alakulása:
Kapott támogatások, adományok
Cégektől, vállalkozóktól (20)
Magánszemélytől: (2 fő)
Önkéntesek, díjmentes szolgáltatást végzők munkaóra
elszámolása: 14 fő összesen 396 órát teljesített,
2005. évi CLXXXVIII. tv és 454/2015.(XII.29.) korm. rendelet
alapján, melynek értéke:
Pályázatokon nyert támogatások:
Kecskemét Megyei Jogú Várostól:
Műtéti eszközökre 100 e Ft, tudományos rendezvényre 300 e Ft
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott működési költség
pályázatunk várólistára került, 2019-ben nem realizálódott.
NAV által kiutalt 1 % szja felajánlásból: 364 e Ft (2020-ra elhatárolva)
Banki kamat: 0 Ft
Pénzforgalmi elszámolt bevételek összesen:

3.690
140

339
400

4.569

Kiadások, költségek alakulása:
Működési költségekre összesen:
Anyagjellegű költségek:
25
Nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyag, egyéb szolgáltatás
Számviteli szolgáltatások szerződés alapján:
460
Összetett adminisztrációs feladatok 20 e Ft/hó,
Könyvelés 15 e Ft/hó
Bank ktg. 53, posta ktg 24
77
Informatikai szolgáltatás, honlap, web bérleti díj
82

644

Reklám célokra, hirdetésekre, reprezentációs költségekre nem fizettünk.
Közhasznú tevékenységek közvetlen költségei:

3.661

Nyújtott támogatások:
Hazai és külföldi szakmai tagsági díjak:
258
/M. Trauma Társaság, M. Kézsebészeti Társaság
Német Kézsebész Társaság DAH/
Szakmai továbbképzések, tanfolyamok,
konferenciák, részvételi díja:
563
Tudományos munkák támogatása:
823
Traumatológus kongresszus költségei:
1.300
Szakmai eszköz beszerzések:
2 db csontcsavar húzó beszerzése:
Traumatológiai szakrendelők és betegvárók
festéséhez anyag biztosítása:
Tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés:
Önkéntesek személyi jellegű
ráfordítás elszámolása:

217
139
22
339

Kiadások, költségek mindösszesen:

4.305

2019. évi bevételek összesen:

4.569

2019. évi ráfordítások összesen:

4.305

2019. tárgy évi pénzügyi eredmény:

+ 264

Bankszámla záró egyenlege:

1.175

Házi pénztárban:
Pénzeszközök összesen:

8
1.183

Mérleg szerinti vagyonunk: 1.187 ezer, saját tőke 770 ezer, pénzeszközeink záró állománya
összesen: 1.183 ezer Ft. Tárgyi eszközeink nettó értéke: 0, de még használatban vannak a
kórház traumatológiai osztályán, a műtőben és ambulancián.
Az alapítvány 2019. évet 264 e Ft pozitív eredménnyel zárta, az előző évekhez képest javuló
tendenciát mutat. Az alapítvány tárgy évi bevételei elegendő fedezetet nyújtottak a
felmerülő költségekre és kiadásokra.
Közhasznúsági mutatók alakulása:
A beszámoló adatok alapján a közhasznúsági mutatóink megfelelnek a törvényi
feltételeknek.

Erőforrás ellátottsági mutatók:
1. Az átlagos éves bevétel meghaladja az 1 millió Ft-ot. - megfelelő
2. A megfelelő erőforrás rendelkezésre áll, két év egybeszámított adózott eredménye
nem negatív. - nem teljesült
3. A személyi jellegű ráfordítások összege eléri az összes ráfordítás negyedét. – nem
teljesült. Alkalmazottunk nincs, megbízási díjat nem fizettünk, személyi jellegű
ráfordításként csak a díjmentesen végzett önkéntes munka értéke jelenik meg a
beszámolóban.
Társadalmi támogatottsági mutatók:
1. A kapott 1 % bevétel eléri az alapítvány éves bevételének 2 %-át. –megfelelő2. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások elérik az
összes ráfordítás felét. - megfelelő 3. A közhasznú tevékenységek ellátását tartósan legalább 10 fő önkéntes személy segíti
az önkéntes tevékenységről szóló törvénynek megfelelően.
14 fő önkéntes segítette az alapítvány napi teendőinek az elvégzését. - megfelelő –
A 3 erőforrás ellátottság mutató közül csak 1 megfelelő, de ez elegendő a törvényben előírt
kötelezettségeknek. A társadalmi támogatottság esetében mindhárom mutatószám
megfelelő.
Beszámolási és elszámolási kötelezettségek teljesítése:
- A NAV felé 2020. május 31-ig 18KOZ nyomtatványon elszámoltunk a 2018. évben
kiutalt 432.532 Ft felhasználásával. Az alapító okiratban meghatározott közhasznú
célokra fordítottuk az összeget. (kézsebészeti ultrahang vizsgálófej beszerzéshez
és szakmai továbbképzéshez használtuk fel).
- Kecskemét Megyei Jogú Város pályázatán összesen 400.000 Ft-ot nyertünk. A
szakmai és pénzügyi beszámolókat határidőre teljesítettük.
- A helyi iparűzési adóbevallást határidőre elektronikus úton teljesítettük.
- Gazdasági, vállalkozási tevékenységet nem végeztünk, ezért társasági adó fizetési
kötelezettségünk nem keletkezett. Bevallás határidőre beküldésre került.
- 2019. évi 1156 számú KSH jelentést határidőre nem tudtuk teljesíteni, járványügyi
rendeletek a beszámoló határidejének halasztása miatt. A beszámolóval egy
időben pótoltuk.
Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét 2019. évben is
folytatta. A működés zavartalan volt. Sikerült jelentősebb összegű adományokat gyűjteni,
támogatókat megnyerni, melyek hozzájárultak a kitűzött célok és tervezett szakmai
programok megvalósításához.

Szervezet neve: Hírös Manus Alapítvány
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete
Nyilvántartási szám: 03-01-0000221
Adószám: 19047283-1-03
Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2020.02.28.

Beszámoló összeállításáért felelős személy:
Török Gábor
6000 Kecskemét, Aranyforint utca 12.
Nyilvántartási szám: 183250

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A szervezet a számviteli törvény és a 479/2016 (XII. 28.) számú kormányrendelet előírásai szerint
egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a kormányrendelet 3. számú melléklet szerint, az eredmény kimutatást a
kormányrendelet 4. számú melléklet szerint készíti el.
A szervezet számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben, illetve a 479/2016 (XII. 28.) kormányrendeletben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek
és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
Lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség
határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.
1.02./ Jelentős összegű hiba
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét
növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja az
ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem
haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő –
értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
értékhatárát.
Ha az önellenőrzések és ellenőrzések jelentős összegű hibát állapítanak meg, azt az egyszerűsített
éves beszámoló megfelelő soránál külön (középső) oszlopban be kell mutatni.
1.04./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján
történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.

1.05./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Szervezetünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A szervezetnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak
elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A szervezetnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak
elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat,
a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
A szervezet a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem
vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a
szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök,
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

követelések,

kötelezettségek

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok
fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Szervezetünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Szervezetünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 0 fő.
Kecskemét, 2020. szeptember 22.

Dr. Zakupszky Zoltán
Kuratórium Elnöke
Hírös Manus Alapítvány

