
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 15:54:04. Érkeztetési szám: EB00536470

03 Kecskeméti Törvényszék

Hírös Manus Alapítvány

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

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 2 0

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

Hírös Manus Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Nyíri út

38.

    

0 3 0 1 0 0 0 0 2 2 1

0 3 0 0 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

Kecskemét 2 0 2 1 0 5 2 2

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

1 183 9 072

1 183 9 072

4

1 187 9 072

770 1 751

51 51

455 719

264 981

417 441

417 441

6 880

1 187 9 072

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

4 569 3 135 4 569 3 135

4 569 3 135 4 569 3 135

4 169 2 771 4 169 2 771

0 0 0 0

4 569 3 135 4 569 3 135

4 569 3 135 4 569 3 135

1 202 821 1 202 821

339 379 339 379

0 0 0 0

22 0 22 0

2 742 954 2 742 954

0 0 0 0

4 305 2 154 4 305 2 154

4 305 2 154 4 305 2 154

264 981 264 981

264 981 264 981

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

0 0 0 0

400 0 400 0

364 388 364 388

4 169 2 771 4 169 2 771

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Nyíri út

38.

    

0 3 0 0 P k 6 1 1 6 3  1 9 9 1

0 3 0 1 0 0 0 0 2 2 1

1 9 0 4 7 2 8 3 1 0 3

Dr. Zakupszky Zoltán

Lakosság egészségi állapotának  javítása

1997.évi CLVI.egészségügyi tv.

35. §(1)-(2) szerint

lakosság

15000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Hírös Manus Alapítvány

Szakmai továbbképzések, konferenciák 2 384 48

Orvos szakmai eszköz támogatás 357 906

Szakmai tagsági díjak 258 259

2 999 1 213

2 999 1 213

Kuratórium elnöke és tagjai 0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

4 569 3 135

364 388

4 205 2 747

4 305 2 154

339 379

4 305 2 154

264 981

14 14

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Hírös Manus Alapítvány

NAV által 2019. évben kiutalt SZJA 1%

Magánszemélyek

363 958

363 958

363 958

0

363 958

363 958

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Hírös Manus Alapítvány

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott adományok, támogatások

Cégek, magánszemélyek, szervezetek

2020

2 392 320

2 392 320

2 154 320

2 392 320

2 154 320

2 154 320

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



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

Hírös Manus Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  03 .12 .03



 

Szervezet neve: Hírös Manus Alapítvány 
2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának 

Kiegészítő melléklete 
 

 

Nyilvántartási szám: 03-01-0000221 
Adószám: 19047283-1-03 
Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12.31. 
Mérlegkészítés időpontja: 2021.02.28. 
 

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 eredménykimutatást 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. 
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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./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése 
200 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, az igazgatóság, felügyelő bizottság tagjai 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, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben 
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 

 

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. 
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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, 2021. május 22. 

 

 
Képviselő 

Hírös Manus Alapítvány 



Hírös Manus Alapítvány 

2020. évi szöveges beszámolója 
 

Az alapítók 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 Bács-

Kiskun Megyei Oktató Kórház Traumatológiai osztályán dolgozók folyamatos 

továbbképzését, a tudományos tevékenységet, az új műtéti eljárások bevezetésének 

elősegítését, műszerek, eszközök beszerzését.  

Az alapítvány 1991. év óta folyamatosan működik, közhasznú jogállású szervezet. 

Bevételeit cégektől, magánszemélyektől egyéb támogatóktól kapott adományok, 1 % 

személyi jövedelemadó felajánlások, pályázati támogatások képezik. Az alapítványnál 

elszámolt költségek, ráfordítások az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, 

a szervezet működésével összefüggő kiadások alkotják. Vállalkozási tevékenységet nem 

végez. Alkalmazottai nincsenek. 

 

2020. évi gazdálkodási adatok bemutatása 

 

A tárgy évi pénzforgalmi elszámolt bevétel összege: 3.135 e Ft  

Összes ráfordítás, költség:        2.154 e Ft 

Tárgy évi pénzügyi eredmény:    +     981 e Ft  

 

2020. december 31.-én a bankszámlán: 9.024 e Ft, a házipénztárban: 48 e Ft volt. 

 

A pénzmaradvány része a 2020 évi halasztott bevételek összege 6.880 e Ft, mely a következő 

évekre áthúzódó célfeladatok fedezete, 2020 évben kiutalt 1 % szja összege 388 e Ft. 

Kötelezettségek: december havi könyvelési, ügyviteli szolgáltatási díjak valamint számítógép 

üzemeltetési költség, melyek fizetési határideje 2021. január hónap.    

  
Bevételek alakulása:  

Befolyt bevételek, kapott adományok, támogatások:  

Cégektől (6) magánszemélyektől (1 fő) 9.272 e Ft,    

ebből: elszámolt bevétel: 2.392 e Ft, 

halasztott bevételként elhatárolásra került 6.880 e Ft.  

 

NAV által 2019.-ben kiutalt,de 

2020.évben bevételként elszámolt 1 % szja összege: 364 e Ft        

Az alapítvány közhasznú feladatainak ellátását 14 fő önkéntes 377 munkaórában segítette, a 

díjmentesen végzett és elszámolt munka értéke: 379 e Ft            

(2005. évi CLXXXVIII. tv és 454/2015.(XII.29.) kr. alapján)     

Pályázat benyújtására nem került sor.         

  

  

2020. évre elszámolt összes bevétel:    3.135 e Ft 

                     



 

 

 

Kiadások, költségek alakulása:  

 

2020. évben a gyógyító munka elősegítése érdekében az alapítvány által vásárolt, kórháznak 

természetben átadott eszközök értéke: 906 e Ft volt. 

1 db légtisztító készülék, 80 db beteg kapaszkodó kórtermi ágyakhoz, 10 db speciális forgó 

szék trauma szakrendelőkbe, 3 db irodai szék, vizsgáló ágyakra fertőtleníthető takarók stb. 

 

Nyújtott egyéb támogatások:            

Hazai és külföldi szakmai tagsági díjakat fizettünk: 259 e Ft      

/M. Trauma Társaság, M. Kézsebészeti Társaság  

Német Kézsebész Társaság DAH/  

 

Továbbképzésen mindössze 2 fő részvételét tudtuk támogatni. 48 e Ft  

Sajnos a világ járvány miatt az összes orvosi kongresszus, tudományos program, szakmai 

továbbképzés elmaradt.   

 

Az alapítvány működési költségeire 562 e Ft-ot fordítottunk.  

Ezek az alábbiak:                       

Anyag költségek, 8 e Ft, bank és posta költség: 45 e Ft,   

Számviteli szolgáltatásokra kifizettünk 420 e Ft-ot,  

(könyvelési díj 15 e Ft/hó, adminisztrációs szolgáltatás 20 e Ft/hó)     

Informatikai szolgáltatás 73 e Ft/év egyéb szolgáltatás: 16 e Ft   

 

Önkénteseknek elszámolt személyi jellegű munkadíj értéke: 379 e Ft 

 

2020. évben elszámolt kiadások és ráfordítások összesen: 2.154 e Ft 

 

Közhasznúsági mutatók alakulása: 

A közhasznúsági mutatók 2020. évben, mind az erőforrás, mind a társadalmi támogatottság 

esetében megfelelnek a szükséges mértéknek. 

 

Mérleg szerinti vagyonunk: 9.072 e Ft, saját tőke 1.750 e Ft,  

Tárgyi eszközeink nettó értéke: 0, de még használatban vannak a kórház traumatológiai 

osztályán, a műtőben és sürgősségi ambulancián. 

Az alapítvány 2020. évet 981 e Ft pozitív eredménnyel zárta.  

Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott közhasznú célokkal egyezően, 

tevékenységét 2020. évben eredményesen végezte.  

 

Kecskemét, 2021. május 22. 

 

 

Dr. Zakupszky Zoltán 

kuratórium elnöke 

 


