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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát
könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló cég neve: Derzsi és
Wernitzer Kft.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1121 Budapest Eötvös u. 35.

2.2 Azonosító adatok
Az alapítványt magánszemélyek alapították, tevékenységének kezdete 1991. június 6. A
Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány közhasznú besorolású, a Fővárosi Bíróság 1691
nyilvántartási számon jegyezte be.

2.3. Tevékenység
Az alapítvány tevékenységi köre:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
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2.4. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető
tisztségviselők adatai az alábbiak:
Az alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium. Tagjait és annak
elnökét öt éves időtartamra kérik fel az Alapítók.
A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyvet kell
készíteni.

2.5. Szervezeti felépítés
A Kuratórium munkáját Alapítványi Titkárság segíti. A Titkárság tevékenységét az ügyvezető
igazgató irányításával végzi. Az ügyvezető igazgató feladatait munkaviszony keretében látja
el. Az ügyvezető igazgató és a Titkárság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a
Kuratórium elnöke gyakorolja.
Az Alapítvány gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről a Felügyelő Bizottság
gondoskodik.

2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban 4 fő főállású munkavállalót alkalmazott.
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3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Vagyoni helyzet alakulása
adatok E Ft-ban

Megnevezés
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység
eredménye

Előző év

Tárgyév

Változás

667 277
102
24 901
51

676 106
102
57 987
68

Értékben
8 829
0
33 086
17

33 035

8 761

-24 274

%-ban
1,32
0
132,87
33,33
-73,48

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A tárgyévi eredmény az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó
bevételek és ráfordítások különbözete. A saját tőke összege a tárgyévi eredmény összegével
növekedett.
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4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a
tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A költségvetési támogatások felhasználása
adatok E Ft-ban
Támogatás
Központi költségvetési szervtől
más, elkülönített állami pénzalap
és szervei
Összesen:

Kapott
összeg

Felhasználás
Cél szerint Működési

Maradvány

12 909

12 909

-

-

12 909

12 909

-

-

Az alapítvány normatív támogatásként 12 256 EFt támogatást kapott, a Munkaügyi Központ
támogatása a tárgyévben 653 EFt volt.

5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Az Alapítvány a 2007. évben cél szerinti juttatásban nem részesült.
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6. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
6.1. Bevételek
Kapott támogatások
adatok E Ft-ban
Támogató

Összeg

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és
szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Gazdasági szervezetek
Magánszemélyek
Nonprofit szervezet
Összesen:

A nonprofit szervezettől kapott támogatások tartalma:
Dunamelléki Református Egyházkerület

5 477 EFt,

Magyarországi Református Egyház Zsinata

3 000EFt,

Magyarországi Evangélikus Egyház

5 237EFt,

Tiszántúli Református Egyházkerület

5 438EFt,

Tiszáninneni Református Egyházkerület

1 500EFt,

Dunántúli Református Egyházkerület

2 362EFt

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
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366
12 909
1 600
10
23 014
37 899

Közhasznú tevékenység bevételei
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány a tárgyévben kollégiumi díjakból 15 942EFt
bevételt ért el.
Egyéb közhasznú bevételek
adatok E Ft-ban
Jogcím

Összeg

Kártérítések bevétele
Kerekítési különbözet
Pénzintézeti kamatok
Összesen:

528
9
1 666
2 203

Vállalkozási tevékenység bevételei

adatok E Ft-ban
Jogcím

Összeg

Bérleti díj
Szállásdíj
Pénzintézeti kamatok
Összesen:

631
7
11
649
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6.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben támogatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A vezető tisztségviselők részére a tárgyévben kifizetett bruttó munkabér 1 656 EFt volt.
Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra.

6.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.

8

7. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1991-ben magánkezdeményezésre jött létre,
közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja 1998. január 1. Legfőbb célkitűzése egy olyan
tehetséggondozó központ kialakítása volt, amely – a bentlakó diákok mellett – tágabb körben
elégítse ki a protestáns szellemiség iránt fogékony budapesti diákok szellemi, spirituális,
közösségi igényeit. Az alapítók kezdeményezését méltányolva a magyar állam 2002-ben az
alapítvány használatába adta a budapesti Eötvös út 35. szám alatti ingatlant, melyen egy
modern épületkomplexum épült. A kollégium két épületében kapnak elhelyezést a budapesti
egyetemeken tanuló protestáns fiatalok, fiúk és a lányok, egy-, két-, illetve háromágyas,
internettel ellátott szobákban. Az intézmény 2006-ban kezdte meg működését, jelenleg 105
diákunk van. A 2007/2008-as tanévtől kezdve elindítottuk szakkollégiumi képzésünket, egy
olyan minőségi képzés kialakítását, mely az évszázados protestáns értékekre építve, szerény
eszközeivel kíván hozzájárulni a magyar társadalom és főleg a fiatal nemzedékek polgári
értékrendjének megerősítéséhez, nemzeti öntudatának ápolásához és a keresztyén európai
értékek befogadásához. Az alapítvány által biztosított összetett képzési program bentlakást is
biztosító egyetemi színvonalú oktatási rendszerből áll. Az alapítvány kuratóriuma külön
figyelmet szentel annak, hogy a határainkon túlról érkező magyar diákok számára is
hozzáférhetővé tegye a jelentős tudástöbbletet jelentő képzését.
Az alapítvány által működtetett Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumba sikeres érettségi
vizsga után, vagy egyetemi hallgatóként vizsga alapján lehet felvételt nyerni. 2008-ban teljes
kihasználtsággal működtünk. Miután diákjaink elsősorban a budapesti felsőiktatási
intézmények hallgatói, így a kollégium több szakirányra szakosodott. A programok első két
éve az alapozást, a harmadik év tutoriális foglalkozásokkal vegyes specializálódást jelenti.
Alapítványunk lehetőségeihez mérten támogatja hallgatói külföldi tanulmányait, elsősorban
kiegészítő anyagi támogatással. 2008-ban 2 hallgatónk tanult rangos külföldi egyetemen.
Minden szakkollégistának legalább két nyelvet kell elsajátítania, melyhez az alapítvány angol
és német nyelvtanárokat biztosított kezdő, haladó és középhaladó szinten.
Az alapítvány és a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium működését 7 fős kuratórium
irányítja. A kuratórium 2008-ban háromszor ülésezett.
2008. február 4-én elfogadásra került az ügyvezető igazgató beszámolója az alapítvány
gazdasági helyzetéről, a 2008. évi költségvetés, a tanulmányi igazgató beszámolója a
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szakkollégium I. féléves tevékenységéről, az elnöki beszámoló az egyházakkal kötendő
együttműködési, ill. támogatási megállapodásokról. A kuratórium továbbá jóváhagyta a
szakkollégium II. félévi munkatervét.
A 2008. május 19-i kuratóriumi ülésen tájékoztatást kaptak a kurátorok az alapítvány
gazdasági helyzetéről, egyhangúlag elfogadásra került a 2007. évi közhasznúsági jelentés, a
tanulmányi igazgató beszámolója a 2007/2008-as szakkollégiumi tanév második félévéről. A
kuratórium elfogadta a Közéleti-, és műhely kollégium - tanulmányi tervezetet, a 2008/2009es szakkollégiumi tanév felvételi vizsgáinak szervezéséről szóló jelentést.
A 2008. szeptember 29-i kuratóriumi ülésen elfogadták az ügyvezető igazgató tájékoztatóját a
májusi kuratóriumi ülés óta eltel időszak gazdálkodásáról, döntés született az új tanulmányi
igazgató

személyéről,

a

2008/2009-es

szakkollégiumi

tanév

megkezdéséről

szóló

beszámolóról, valamint a szakkollégiumot bemutató színes kiadvány megjelentetéséről
A kuratórium munkáját az Alapítványi Titkárság segíti, az ügyvezető igazgató irányításával.
Szemben a 2007-es évvel, amikor az alapítványnak szeptemberig nem volt főállású
alkalmazottja, 2008-ban már 4, illetve 5 főállású munkatársa volt: ügyvezető igazgató, a
tanulmányi igazgató, a titkárságvezető, a gondnok és a takarító. A részükre kifizetett
munkabér 6980 ezer Ft, személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 1114 ezer Ft,
bérjárulék 2335 ezer Ft, azaz személyi jellegű ráfordítások 10429 ezer Ft volt.
A 2008-as évben az alapítvány közhasznú célú működésre kapott támogatása az előző
évhez viszonyítva összességében 11327 ezer forinttal nőtt, elsősorban a Magyarországi
Református Egyház, és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak köszönhetően. A két
protestáns egyház továbbra is alapítványunk, egyben szakkollégiumunk legfőbb támogatója.
Együttműködési megállapodásaink alapján a református egyházkerületek, valamint a
Magyarországi Evangélikus Egyház az egyházkerületükből nálunk lakó és tanuló diákjaink
képzéséhez havi 18.750.- Ft/fő támogatással járulnak hozzá. Könyvtárfejlesztésre a
Magyarországi Református Egyháztól 3 millió, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól pedig
1 millió Ft-ot kaptunk. Az elmúlt félév során több jegyzetbolttal és könyvesbolttal kapcsolatot
létesítve folytatódott a könyvtári állomány bővítése. Összesen 1200 kötetet vásároltunk az
egyházak támogatásából. 2008-ban beérkezett egyházi támogatások összege: 23.014.598 Ft
volt (lsd.: egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a közhasznú egyéb szervezetek
részére, 1/d.)
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A központi költségvetéstől közhasznú célú működésre kapott támogatás 2007-es és 2008-as
év közötti különbsége abból adódik, hogy a 2006/2007-es tanév szeptember, október,
november és december hónapjaira járó állami támogatást a Református Zsinat 2007-ben utalta
át számunkra.
Az Oktatási Minisztériummal évente megkötendő Támogatási szerződés értelmében 11.650.Ft/fő költségvetési normatíva támogatására vagyunk jogosultak évi 10 hónapon keresztül.
2008-ban a 104 diák után járó 12.116.000.- Ft, valamint az előző évből elmaradt 140.000.- Ft
hiánytalanul megérkezett a számlánkra.
Pályázati úton a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ elnyert támogatás
összege 653.000.- Ft volt, melyet a takarítói munkakört betöltő munkatársunk bérének
kiegészítésére kellett fordítanunk.
A 2007-es személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt támogatás összege 366.000.- Ft volt,
melyet a szakkollégiumi képzésekre fordítottunk.
Gazdasági szervezetektől, az Ericsson Magyarország Kft-től és a Magyar Telekom Nyrt-től
800-800 ezer Ft-os, 1 fő magánszemélytől pedig 10 ezer forint egyszeri támogatásban
részesültünk.
Közhasznú tevékenységből származó bevételünk a 2007-es évhez viszonyítva a kollégiumi
díjak emelése miatt nőtt. A protestáns diákok által fizetett kollégiumi díj havi 15.000.- Ft volt.
Alapítványunk a tárgyévben pályázati úton nem nyert támogatást. Egyéb közhasznú
bevételek címszó alatt kártérítési bevétel, kerekítési különbözet és pénzintézeti kamatok
szerepelnek.
A rendkívüli bevétel 2007-es összege a jótállási bankgarancia (23.780.000.- Ft) miatt volt
magasabb a 2008-asnál.
A vállalkozási tevékenység bevételének döntő részét a kollégiumi lakásban lakó lelkész és
családja bérleti díja teszi ki (37.500.- Ft/hó).
Az anyagjellegű ráfordítások 2008-as összege 9.273.000.- Ft-tal növekedett. Ez abból eredt,
hogy 2007. szeptemberéig a kollégium csupán „kulcsos” kollégiumként működött, 2007.
szeptemberétől pedig szakkollégiumként, ahol már jelentkeztek az oktatás, képzés költségei,
telefonköltségek, újság-előfizetés, berendezések, felszerelések vásárlása, a kollégiumi zárak
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biztonsági zárra való lecserélése, konferencia költségei, egyszóval a szakkollégium
működtetésének költségei, karbantartástól a megemelkedett közüzemi díjakig.
A közhasznú és a vállalkozási tevékenység ráfordításai teljes egészében a Szakkollégium
működtetésével kapcsolatban merültek fel.

Budapest, 2009. április 15.

Dr. Szabó Tibor
a kuratórium elnöke
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Adószám: 18013629-2-41
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: 1691

Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány
1121 Budapest, Eötvös út 35.

Közhasznú egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolója

Beszámolási időszak: 2008. január 1. – 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 15.
__________________________
A társadalmi szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.
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Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány
Adószám: 18013629-2-43
Bírósági nyilvántartási szám: 1691

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a közhasznú egyéb szervezetek részére
A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.
adatok eFt-ban

Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

b

c

d

01.

A. Befektetett eszközök

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök

06.

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.
09.
10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12.

D. Saját tőke

13.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

14.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

15.

III. Lekötött tartalék

16.
17.
18.
19.

Tárgyév
e

1 916 202

1 879 334

-

-

1 916 202

1 874 334

-

5 000

34 558

38 346

-

-

159

560

III. Értékpapírok

13 717

28 992

IV. Pénzeszközök

20 682

8 794

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

85

198

1 950 845

1 917 878

667 277

676 106

102

102

24 901

57 987

609 188

609 188

-

-

33 035

8 761

51

68

-

-

883 499

883 643

-

-

20.

F. Kötelezettségek

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

880 000

880 000

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 499

3 643

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

400 069

358 129

25.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 950 845

1 917 878

Budapest, 2008. április 15.

____________________________
A társadalmi szervezet vezetője
(képviselője)
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Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány
Adószám: 18013629-2-43
Bírósági nyilvántartási szám: 1691

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
a közhasznú egyéb szervezetek részére
Beszámolási időszak: 2008. január 1-2008. december 31.
adatok eFt-ban

Sorszám

Előző év

A tétel megnevezése

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1.

2. 1/a.

- alapítótól

3. 1/b.

- központi költségvetéstől

4. 1/c.

- helyi önkormányzattól

5. 1/d.

- egyéb, ebből 1% 40 eFt

6.
7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

8.

4. Tagdíjból származó bevétel

9.

5. Egyéb bevétel
6. Rendkívüli bevétel

10.

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

26 572

37 899

-

-

16 532

12 909

-

-

10 040

24 990

-

-

12 566

15 942

-

-

505

2 203

66 646

42 870

106 289

98 914

163

649

11. A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

12. B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

13. C.

Összes bevétel (A+B)

106 452

99 563

14.

7. Anyagjellegű ráfordítások

24 519

33 792

15.

8. Személyi jellegű ráfordítások

3 733

10 362

16.

9. Értékcsökkenés

44 925

45 971

77

28

17.

10. Egyéb ráfordítások

18.

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

19.

12. Rendkívüli ráfordítások

-

-

73 254

90 153

37

218

6

67

69

296

20. D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

21.

13. Anyagjellegű ráfordítások

22.

14. Személyi jellegű ráfordítások

23.

15. Értékcsökkenés

24.

16. Egyéb ráfordítások

-

-

25.

17. Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

26.

18. Rendkívüli ráfordítások

-

-

112

581

73 366

90734

51

68

-

-

51

68

33 035

8 761

27. E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

28. F.

Összes ráfordítás (D+E)

29. G.

Adózás előtti eredmény (B-E)

30. H.

Adófizetési kötelezettség

31 I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

32. J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Budapest, 2009. április 15.

____________________________
A társadalmi szervezet vezetője
(képviselője)
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Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány
Adószám: 18013629-2-43
Bírósági nyilvántartási szám: 1691

Tájékoztató adatok
a közhasznú egyéb szervezetek részére
Beszámolási időszak: 2008. január 1-2008. december 31.
adatok eFt-ban

Sor- szám
32.

A tétel megnevezése

Előző év

18. Bérköltség

33.

ebből: - megbízási díjak

34.

- tiszteletdíjak

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

2 730

6 980

190

-

-

-

35.

19. Személyi jellegű egyéb kifizetések

112

1 114

36.

20. Bérjárulékok

897

2 335

3 739

10 429

-

-

37. A.

Személyi jellegű ráfordítások

38. B.

A szervezet által nyújtott támogatások

Budapest, 2009. április 15.

____________________________
A társadalmi szervezet vezetője
(képviselője)
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Adószám: 18013629-2-41
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság
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Kiegészítő melléklet
2008.

Budapest, 2009. április 15.
A társadalmi szervezet vezetője
(képviselője)
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány 1991. június 6-án kezdte meg tevékenységét. Fővárosi Bíróság nyilvántartási
száma: 1691.
Az alapítvány címe:

1121 Budapest, Eötvös u. 35.

Adószám:

18013629-2-43

Bank neve:

Hanwha Bank Magyarország Zrt.

Számlaszám:

11400040-20010501-69901019

Bank neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11712004-20335593

Az Alapítvány tevékenységi köre:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn.
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2. A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány számviteli politikája
Az Alapítvány számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és
összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámassza, hogy kimutatásai a jövőbeni
terveknek is alapjai lehessenek.
Az Alapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint közhasznú egyszerűsített éves
beszámolót és közhasznú eredménykimutatást készít a 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet
6-7.§-aiban foglaltakkal összhangban.
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§-a alapján a közhasznú
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma fogadja el. Az
Közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét,
az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az Alapítvány az éves beszámoló készítésnek napját tárgyévet követő március 31. Ezáltal
biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált gazdasági
események figyelembe vétele, a valós vagyoni érték megállapítása érdekében végzendő
értékelési eljárások elvégzése.
Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési, illetve az előállítási költség.
Terv szerint lineáris módszerrel – a számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével – a
várható használati idő tervezésével kerül leírásra. Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak
akkor kerül sor, ha az adott jószág erkölcsileg – piaci értékét tekintve – elavul, forgalmi értéke
jelentősen csökken.
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. Az Alapítvány nem készít
saját előállítású tárgyi eszközt. Az aktiválásig felmerült hitelkamatot és biztosítási díjat
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aktiválják a tárgyi eszköz értékéhez. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris
módszerrel, a társasági adóról szóló törvény figyelembevételével történik.
A 100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor egy
összegben kerülnek leírásra, a selejtezésig csak az analitikus nyilvántartásban szerepelnek.
A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. Terven felüli leírást a
számviteli törvény értelmében számol el.
Az Alapítvány az értékpapírok között azokat a kötvényeket és egyéb értékpapírokat mutatja
ki, amelyeket forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt. Kötvényeit névértéken
tartja nyilván, egyéb értékpapírjait pedig beszerzési értéken veszi nyilvántartásba.
A valutakészletet és a devizaszámlán lévő devizát jóváíráskor a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos árfolyamon kell értékelni.
Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a
számviteli törvény általános előírásai szerint történt.
Az előző évhez lépest az értékelési eljárások nem változtak, így a beszámoló adatai
összehasonlíthatóak.
Az Alapítvány a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett.
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II. A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA
Az

Alapítvány

2008.

évi

tevékenységének

számszerű

adatait

a

mérleg

és

az

eredménykimutatás rögzíti. Az értékeléshez az adatok kiegészítése, részletezése szükséges. A
Alapítvány gazdálkodásáról még pontosabb következtetéseket lehet levonni a 2006. évi bázis
összehasonlító adatok segítségével.
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1.1 Eszközök
Immateriális javak és tárgyi eszközök
Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása (ezer Ft-ban)

Megnevezés
I. Immateriális javak

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás
Növek.

Záró

Csökk.

17

200

217

17

200

217

II. Tárgyi eszközök

2 350 547

3 071

2 353 618

1. Ingatlanok

2 236 654

1 311

2 237 965

113 893

1 760

115 653

2 350 564

3 271

2 353 835

1. Alapítás-átszervezés
2. Kísérleti fejlesztés
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termék
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javak
értékhelyesbítése

2. Műszaki ber. gépek, járm.
3. Egyéb berend. felsz. járm.
4. Beruházások
5. Beruházásra adott előlegek
6. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
Összesen:
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Az immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése (ezer Ft-ban)
Megnevezés

Nyitó

Növekedés Csökkenés

Átsorolás

Záró

Növek. Csökk.
I. Immateriális javak

2

62

64

2

62

64

5. Üzleti vagy cégérték
II. Tárgyi eszközök

434 360

45 076

497 437

1. Ingatlanok

397 548

23 704

421 252

36 812

21 373

58 185

434 362

45 138

479 500

1. Alapítás-átszervezés
2. Kísérleti fejlesztés
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termék

2.Műszaki ber. gépek, járm.
3.Egyéb berend. felsz. járm.
4. Beruházások
Összesen

Az 100EFt alatti beszerzési értékű tárgyi eszköz bruttó értéke 1 129EFt. Terven felüli
értékcsökkenési leírás nem volt.
Követelések
Vevő követelést (350EFt) a munkavállalónak nyújtott kölcsönt (200EFt), és letéti díjat
(10EFt) tartalmazza.
Értékpapírok
A forgatási céllal vásárolt értékpapírok értéke 28 992EFt.
Pénzeszközök
A házipénztár utolsó munkanapi záró egyenlege 2EFt volt. A Hanwha Bank elszámolási
betétszámlán összesen 1 484EFt, az OTP elszámolási betétszámlán 1 263EFt, a lekötött
betétszámlán 6 000EFt, az USD devizaszámlán 28EFt, a CHF devizaszámlán 17EFt volt az
év végi záró állomány.
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Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolás összege 198EFt, amely a 2008. évben leszámlázásra került, de a
2009. évet érintő gáz-, internet szolgáltatás, biztosítás díját, valamint a 2009. évben kiállításra
került 2008. évet érintő kollégiumi díjat helyesbítő számlák összegét tartalmazza.

1.2 Források
Hosszú lejáratú kötelezettségek
A vagyonkezelésbe vett vagyonelemek (880 000EFt) összegét tartalmazza.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Tartalmazza a még ki nem számlázott, de már befizetett kollégiumi díjakat (663EFt), a
belföldi szállítókkal szembeni kötelezettséget (409EFt), a személyi jövedelemadó (132EFt), a
munkaadói járulék (18EFt), a munkavállalói járulék (8EFt), az egészségügyi hozzájárulás
(7EFt), az áfa (1EFt), a társadalombiztosítási járulék (283EFt), az magánnyugdíjpénztárral
szembeni kötlelezettséget (11EFt), a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket (431EFt),
valamint a kaucióként befizetett (1 680EFt) összegeket.

Passzív időbeli elhatárolás
A véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összegét (356 329EFt), valamint a
2008. évet érintő olyan költségeket tartalmazza, amelyek csak 2009-ban kerültek
leszámlázásra (1 800EFt).

A vállalkozás befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.
Olyan kötelezettség, ahol a visszafizetett összeg nagyobb a kapott összegnél, nincs.
Olyan jelentős pénzügyi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincs.
Ellenőrzés, önellenőrzés során jelentős összegű hibák feltárására nem került sor.
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1.3 A vagyoni és pénzügyi helyzetet szemléltető fontosabb mutatók
Vagyoni helyzet
Tőkeerősség =

Saját tőke

/

Mérleg főösszeg

*

100

Előző év

+34,20 %

=

667 277

/

1 950 845

*

100

Tárgyév

+35,25 %

=

676 106

/

1 917 878

*

100

Változás:

+ 1,05 %

Forgóeszközök aránya = Forgóeszköz
Előző év
1,77 %
=
34 558

/ Összes eszköz
/
1 950 845

*
*

100
100

Tárgyév

/

*

100

Változás:

2,00 %

=

38 346

1 917 878

+ 0,23 %

Pénzügyi helyzet
Likviditási ráta I.

=

Pénzeszközök

/

Rövid lej. kötelezettségek

Előző év

5,91

=

20 682

/

3 499

Tárgyév

2,41

=

8 794

/

3 643

Változás:

- 3,5
Likviditási ráta II.

=

Forgóeszközök

/

Rövid lej. kötelezettségek

Előző év

9,88

=

34 558

/

3 499

Tárgyév

10,53

=

38 346

/

3 643

Változás:

+ 0,65
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2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolodó kiegészítések
A közhasznú eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az
alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Közhasznú
tevékenység

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

Bevételek

98 914

649

99 563

Bevételek összesen

98 914

649

99 563

Anyagjellegű ráfordítások

33 792

218

34 010

Személyi jellegű ráfordítások

10 362

67

10 429

Értékcsökkenési leírás

45 971

296

46 267

28

-

28

-

-

-

Rendkívüli ráfordítások

-

-

-

Ráfordítások összesen

90 153

581

90 734

Tárgyévi eredmény

8 761

68

-

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek
ráfordításai

A közhasznú tevékenység bevételeiből rendkívüli bevételként elszámolt összeg 42 870EFt,
amely a passzív időbeli elhatárolások között a halasztott bevételeknél kimutatott véglegesen
fejlesztési célra kapott támogatásból a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére
megszüntetett összeg.

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység ráfordításai teljes egészében a Szakkollégium
működtetésével összefüggésben merültek fel.
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Költségek részletezése
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás értéke

17 218EFt
16 110EFt

Egyéb szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások összesen:

682EFt
34 010EFt

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetés

6 980EFt
1 114EFt

Bérjárulék

2 335EFt

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

10 429EFt

Értékcsökkenés
Értékcsökkenési leírás összesen:

46 267EFt
46 267EFt

Egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordításokból káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő összeg 24EFt, kerekítési
különbözet 4EFt.
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III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1. Munkaügyi adatok
Tárgyévben az Alapítvány 4 főállású munkavállalót alkalmazott. Az alkalmazottak részére
kifizetett munkabér 6 980EFt került kifizetésre. A személyi jellegű egyéb kifizetések
összege 1 114EFt értékben történt.
2. Környezetvédelem
Az Alapítvány tevékenységének jellegéből adódóan nem termel, és nem tárol veszélyes
hulladékot, a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Közvetlenül
környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A tárgyévben kárt
nem okozott, kártérítési kötelezettsége nincs.
3. Kutatás, kísérleti fejlesztés
Tárgyévben az Alapítvány kutatást, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végzett.
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