A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-29 09:24:31. Érkeztetési szám: EB00549815

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 1 2 4

töredék év

Tárgyév:

7 4

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
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:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bogár
29

Lépcsőház:

Emelet:

c

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 2 0 0

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

0 1

0 0 1 2 4 7 4

/P k.6 0 3 2 1

1 8 9 0 7 3 7 3

/2 0 1 7

1

4 1

Dr. Gyarmati István

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

1 7
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

1 102

2 590

1 102

2 590

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

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 429
1 102

6 019

-201

37

I. Induló tőke/jegyzett tőke

400

400

II. Tőkeváltozás/eredmény

17

-600

-618

237

1 189

4 555

1 189

4 555

114

1 427

1 102

6 019

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
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

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

8 998

9 609

8 998

9 609

8 707

9 384

8 707

9 384

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2

2

8 998

9 611

8 998

9 611

5. Anyagjellegű ráfordítások

4 135

7 333

4 135

7 333

6. Személyi jellegű ráfordítások

5 475

1 942

5 475

1 942

6

1

6

1

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

98

98

9 616

9 374

9 616

9 374

-618

237

-618

237

-618

237

-618

237

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
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.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 2 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bogár

29

Lépcsőház:

Emelet:

c

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 2 0 0 / P k .6 0 3 2 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

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

0 1

/2 0 1 7

0 0 1 2 4 7 4

1 8 9 0 7 3 7 3

1

4 1

Dr. Gyarmati István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Szimulációs játék

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Oktatás, képességfejlesztés

1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyar és szlovák fiatalok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 2 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bogár

29

Lépcsőház:

Emelet:

c

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 2 0 0 / P k .6 0 3 2 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

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

0 1

/2 0 1 7

0 0 1 2 4 7 4

1 8 9 0 7 3 7 3

1

4 1

Dr. Gyarmati István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

A közvélemény vizsg. a nemzetbizt. fő kérdéseiről

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

tudományos tevékenység, kutatás

1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és nemzetközi szakértők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

0
6.2 Tisztség

A.

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

8 998

9 611

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

8 998

9 611

H. Összes ráfordítás (kiadás)

9 616

9 374

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

5 475

1 942

-618

237

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

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)

5

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Szimulációs Játék
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020. április 1. - 2021. március 2.

Támogatási összeg:

3 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 077 555

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 077 555
- tárgyévben folyósított összeg:

3 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

948 750

Dologi

128 805

Felhalmozási

0

Összesen:

1 077 555
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

A politikai és civil kontrol létrehozása és érvényesülése a Magyar Honvédségnél a rendszerváltozás óta: A politikai komisszár rendszer felszámolásától

Támogató megnevezése:

U.S. Department of State
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019. június 24. - 2019. november 30.

Támogatási összeg:

1 081 792

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

212 512

- tárgyévben felhasznált összeg: 212 512
- tárgyévben folyósított összeg:

212 512

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

212 512

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

212 512
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.29 09.30.46

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: A közvélemény vizsgálata a nemzetbiztonság fő kérdéseiről
Támogató megnevezése:

NATO's Public Diplomacy Division
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.11.01. - 2020.12.31.

Támogatási összeg:

6 984 623

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 555 259

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 555 259
- tárgyévben folyósított összeg:

3 555 259

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

3 555 259

Felhalmozási

0

Összesen:

3 555 259
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: A Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) működési költségei 2019
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019. április 1. - 2020. március 31.

Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

64 869

- tárgyévben felhasznált összeg: 64 869
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

64 869

Felhalmozási

0

Összesen:

64 869
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.29 09.30.46

FEJLŐDÉSÉRT ÉS DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám:18907373-1-41
KSH szám: 18986257-9499-569-08
Nyilvántartási szám: 01-01-0012474
Lajstromszám: 12.PK.60.321/2017/4

Kiegészítő melléklet a
2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2021. június 28.

„ AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ADATAI KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK
ALÁTÁMASZTVA”

I.
ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

Név: Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Intézet
Székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29/C.
.
Az Alapítványnál önálló képviseleti jog gyakorlására jogosult személyek:
-Dr. Surányi György
-Dr. Gyarmati István
A Kuratórium elnöke: Dr. Surányi György
Az Alapítvány alapító okiratának kelte 2017.06.29 év közepén kezdte meg tevékenységét iratai szerint.
AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETEIT AZ ALÁBBI TÖRVÉNYEK JELÖLIK KI:

a.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó 74/A. – 74/F. §-ai.
b.) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
c.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
d.), Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e.) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény.
f.) A számvitelről szóló – többször módosított- 2000. évi C. törvény.
g.) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló – többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.
h.) A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
i.) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
j.) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:
Az Alapítvány céljait , illetve azok megvalósításához szükséges tevékenységét pártoktól függetlenül,
politikai elköteleződéstől mentesen végzi annak érdekében, hogy a Magyarország és a világ előtt álló új
típusú biztonsági, politikai és társadalmi kihívások következtében szükséges közpolitikai,
biztonságpolitikai és szociálpolitikai reformokat elősegítse.
Ezt teszi az alábbi célkitűzésekkel :
-

a demokratikus értékek népszerűsítéséhez való tevékeny hozzájárulás Magyarországon és
külföldön, az ezekkel kapcsolatos kutatások elősegítése, fejlesztése
az emberi és állampolgári továbbá a kisebbségi jogok védelmének elősegítése
a Magyarország és világ sorsára meghatározó hatást gyakorolt történelmi folyamatok,
események tudományos igényű elemzésének, feldolgozásának elősegítése
a nemzetközi szervezetek társadalmi elfogadottságának növelése, a nemzetközi szervezetek és
a magyar szervezetek közötti hatékony együttműködés elősegítése,
az új típusú biztonsági kihívásoknak megfelelő társadalomtudományi, biztonságpolitikai, jogi
kutatások elősegítése, fejlesztése,
az európai regionális együttműködésének és a határmenti kooperációk támogatása a civil szféra,
a biztonságpolitika, az információszabadság, a közpolitikai ügyek területén
az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kutatások, elemzések, oktatások fejlesztése, támogatása
a „befagyott konfliktusos „ régiók béke felé vezető útjának elősegítése, támogatása,
az információs társadalom és tudásgazdaság, mint politikai és kulturális tevékenység kutatása,
támogatása.

A civil szervezet cél szerinti besorolása: nemzetközi tevékenység
Az Alapítvány nyílt alapítványként működik.

A TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAIT ÉS ALAPELVEIT FIGYELEMBE VÉVE, A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁT
AZ ALÁBBIAK SZERINT SZABÁLYOZZA:

A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS SORÁN ALKALMAZANDÓ ELVEK:
 A vállalkozás folytatásának elve (legfontosabb elv)
 A teljesség elve
 A valódiság elve
 A világosság elve
 A következetesség elve (összehasonlíthatóság biztosítása)
 A folytonosság elve (az egymást követő üzleti években a számbavétel csak megfelelő keretek
között változtatható)
 Az összemérés elve
 Az óvatosság elve
 A bruttó elszámolás elve
 Az egyedi értékelés elve
 Időbeli elhatárolás elve
 A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve
 A lényegesség elve
 A költség-haszon összevetésének elve

Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel összhangban a cél szerinti
tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani a következőképpen:
Az Alapítvány bevételei:
a)
az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú
tevékenységére, vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány
b)
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel
c)
a szervezet eszközeinek befektetéséből származó jövedelem
d)
az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel
e) tagdíj
f)
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel
g)
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
Az Alapítvány ráfordításai:
a)
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
b)
az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások)
c)
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
 Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolási kötelezettségének magyar nyelven, forintban
kimutatott értéken, a 479/2016 (XII.28.). számú Kormányrendelet és annak 1-4. számú
mellékletei által előírt egyszerűsített éves beszámoló, illetve eredménykimutatás
elkészítésével tesz eleget.
 Az egyszerűsített éves beszámolónak megbízható és valós összképet kell adni a
Közalapítvány vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), a pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés
során a számviteli törvény 15.-16. §-ban meghatározott alapelvek érvényesülnek.
· A beruházásokat üzembe helyezésük napján aktiváljuk.
Aktiváláskor az Alapítvány kuratóriumának elnöke állapítja meg az üzembe helyezett eszköz várható
élettartamát és az értékcsökkenési leírás mértékét, formáját, mely egyedi nyilvántartó lapon kerül
rögzítésre.
· A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását
bruttó értékük alapulvételével, lineáris kulcsok alapján határozzuk meg. A főkönyvi számlákon úgy a
tervezett, mint a terven felüli értékcsökkenési leírást az év végi záráskor rögzítjük, annak összegét
egyedi nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján határozzuk meg.
•

A 100.000,00 Ft beszerzési (előállítási) értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a használatba vételkor
teljes összegben elszámoljuk terv szerinti értékcsökkenésként.
•
A vásárolt anyagokat, árukat beszerzésükkor teljes összegben költségként számoljuk el, ezért róluk év
közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezetünk. A fel nem használt anyagokat,
árukat az év utolsó napjával leltárazzuk, értéküket a legutolsó beszerzések árának alapulvételével
határozzuk meg.
•
Az Alapítvány részletező– analitikus -nyilvántartást vezet a befektetett eszközökről. A vevők, a vevők
előlege és a szállítók részletezését a főkönyvi könyvelésben folyószámlával biztosítja az Alapítvány.
Az értékhelyesbítés lehetőségével, a Számviteli politika alapján, nem kívánunk élni.
Értékvesztést az Alapítvány 2020-ban nem számolt el.
Céltartalékot az Alapítvány nem számolt el.
A beszámoló fordulónapja:
Tárgyév december 31.

II. ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA
Az Alapítvány immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli
Politikában szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben
költségként számolja el az Intézet.
A 100 e Ft feletti eszközök esetében, a használati idő figyelembevételével került meghatározásra az
értékcsökkenési leírás százaléka.

Mérleg szerinti eszközök változása
Megnevezés

e Ft
2019.
december 31.

2020.
december 31.

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

1102

2590
3429

Eszközök összesen

1102

6019

III. FORRÁSOK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány induló vagyona 400 e Ft volt.
A saját tőke áll:

adatok: e Ft-ban
Megnevezés
Induló vagyon
Tőkeváltozás
(eredmény, veszteség)
Tárgyévi eredmény/veszteség
közhasznú tevékenységből
Tárgyévi eredmény/veszteség
vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

2019.
december 31.
400

2020.
december 31.
400

17

-600

-618

237

-201

37

KÖTELEZETTSÉGEK
Az Alapítványnak 2020-ban 4555 eft kötelezettsége volt, ez szállítói tartozásból, ill. megbízási díjak
járulék kötelezettségeiből adódik.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2020. évben megjelenő, de elhatárolandó, projekt bevételeket tartalmaznak, amelyek mögött a
költségek 2021. évben jelentkeznek.

Mérleg szerinti források változása
adatok: e Ft-ban
Megnevezés
Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

2019. december 31.
-201
1189
114
1102

2020. december 31.
37
4555
1427
6019

IV. EREDMÉNY KIMUTATÁS

Az Alapítvány a „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának
eredmény kimutatását” a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az
„A” típusú összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatás szerint készíti.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
Az Alapítvány 2020. évben vállalkozási kapcsolódó tevékenységet nem végzett, így ebből származó
bevétele nem keletkezett, ebből következően adófizetési kötelezettsége sem keletkezett 2020. évben.
Az Alapítvány 2020-as évi támogatásból szerzett bevétele 9384 e Ft.
Az Alapítvány alaptevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások összege 9374 e Ft.
Az Alapítvány 2020 évi eredménye 237 e Ft nyereség volt.
Az Alapítványnak tulajdonosokkal szemben nincs követelése és kötelezettsége sem.
A ráfordítások változását az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Összesen:

2019.
december 31.
4135
5475

2019.
december 31.
7333
1942

6

1
98
9374

9616

Alapítvány kuratóriumának tagjai ellenszolgáltatás és tiszteletdíj nélkül végzik az Alapítvány
tevékenységével kapcsolatban felmerült feladatokat, dolgoznak az Alapítvány céljai eléréséért.

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az alapító az Alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez.
A kuratórium elnöke: Dr. Surányi György
A kuratórium további tagjai:
alelnök: Dr. Gyarmati István
Várkonyi László
Az Alapítvány környezetvédelmi előírásokat, sértő tevékenységet nem végez.
Az Alapítványnak vállalkozói tevékenység keretében kutatási tevékenysége nem volt.
Az Alapítvány adóbevallási, jelentési és fizetési kötelezettségeinek eleget tett.
Az Alapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót nem bízott meg, mert a társaságnak a
hatályos törvény erejénél fogva könyvvizsgálati kötelezettsége nincs.
Az Alapítvány 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: 12902624-2-43,
cím: 1222, Budapest, József Attila utca 9), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György
okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: 005525) állította össze.

Budapest, 2021. június 28.

Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Intézet
Dr. Gyarmati István
Kuratórium alelnöke

