
. MagyarországiMindszentyA|apítvány
Kiegészítő melléklet a 2019. évi alapítványi beszámolóhoz



I. Altalános jellegú kiegészítések

I l-rtlrtt,.i, r.,,,1 h?,h ltat t

A Masyarországi Minds7en(y Alapítvány (toválrbiakban ALapítvány) l99'|. augus7tus l.én jött
1étÍe'

Az Alapítvány je8yzett tőkéie: ]00.000 Fr'

Fijlelókcnysógc: M'N's' E8yéb kö7ijsségi' társadJmj tcvókcnysóg

2. S.dm' ik.li poliíikL| á |tL1 Lá|ns a lijíl'ásdi|klk bem uít|Íósa

Az Alapítvány Számvite]i po]itik.Úának lcgfőbb cé]ja' hogy a cég számviteli rendsze|e
megbí7ható. valós. a Lijrvényi clőírrisoklak nlegftlelő legyen' szo]gálva eZZe]' hogy ll
!:rllJl(.'/r.r' ..d1.\ c. hL lep(l lehe..p r n' er ri.

A számvite1ről szóló 2000'évi C törvény (továbbiákban szvt') alap.]án egyszenisített éves
bcszirmolót készít és kettős kön}.vvite]t \'ezet' AZ Alapítvály eÍedménykimutatását öss7költség-
eljárással (,'A.. változatú eÍedménykimutltással) ál]apítja meg.

A k.]]tségeket kizíÍólag 5' számlaosztályban k.]ltségrrcmcnkőnt könyveli' a 6 7. számlaosztá]y
számláit netn vezeti.

2019' évre vonatkozóan a mérlcgkószítés iclőpon|ia a tárgyévct kővető év május 31.

A befektctctt eszköZök bekerülése 1könyvckbe a létesítéSük vagy beszerzésük érdekében
fclnertilt költségek s7vt. szeri t ektivá]ható összegében történik (aZ eszkijz bmttó éÍtékc a
bcszeÍZési vagy előál]í|ási kij]1sóg)'

vásárolt készletekkel a7 A]apít\'iLny tcvékcnységéből adódóan nem lende]kezik'

A kövctclósck' il1etve kótelezettségek könyv szcrinti értéken kerii]nek megál]apításra,

Az amortizációs politika kialakításako| alxpvctő szcmpont volt es7kö7ók egyen]e1es

elhas7nálódásilnlLk figyelcmbe vétele' A tárgyj eszközök csetében lineáris leírást a]ka]ma7va
kerül .lz arnorlizáció clszámo1ásra' A7 ]00 eFt i 1tti cgyedi bekeriiléSi éÍékkel rende]keztj láIgyi
e\lkijzijkct az AlapítYány haszná]atha vótclkor cgy öss7egben ]eírja' A szcnlóly- ós

tehelgépjínnűvek maradván)'éúékét a brutló órtók 20 7..ában h:tározták meg-



II. NIérleghez kapcsolódó kiegészítések

'i'{ i!'d lled Eq!eq*t.a.:éd

1!]! !.d 1üíl4l't oE!!e!41é!g!tít

A lásyévben a Társaság tcrvcn fcli]]i ]eíliLst nem szánolt e1'

Á köve|elések mérlegsor rész]etezéSe:

A7 aktív időbcIi cIhaláÍo|ások móÍ|egsoÍ 8 eFt-ot tártalnla7. ame]y biZtosítási díj e]harádásábó]
sZármaZik'

A váll al kozís Pln;t1s:/.1. 20l9' december 3l én: 63'097 eFt'

A házipén7tá. és l bankbetétek főkijnyvi zÍó é1téke megegyezik a pénztáÍjelentés és
bankkir'orratok zfi ti pénZkéSZ]e1éve]'

.Ld.úok eFl.bJn
NÍegnevezés Etózó dv Tdrglev
ve\ ókd\ eleIes l1

SzakkóDZósi hozZái iu.u].rs tú]fi zctós I

Eeészséeü9vi hoZzáiáÍulás iúlíizetéS ,l I
lmm.|ttI iJIi\ ilr.LLr l.rúi'Lr cIolrgtk ]]0 tl

Ber uhuas(,Lrr rdou elirleuek 2.5r0
SZJA trilfizctcs -l 0
N\ or,Íjtar ulLk t lfi zete\ )
Egés7ségbiZt()sítási iáru]ék tú]1.i/etés 5 0
Szociá]is hozzáiáÍulási adó tú]íizetés 0

Osszesen: 2.749 t6



A rijvid lcjáratú kötele7et1ségek mérlegsoron sZerep]ő osszegek részletezósc:
adátok eFGban

NIe!rl€1ezés Elózó ev Tá}svóv
Vei oktoI kap'n .'|ő]eqek 300 600

Keieset els7ámo]áSi sZámla 0 162

sZcmé1vi iövedelemadó (l 3ll
N!uodiiianilek 0 t91
EgósZségbiztosítási i.u ók 0 158

SlUL i.rIi \ huzzaiarulá\i aJ.l U i86
Be]Íöldi álutalásos szállító 2.3'15 0

Osszcsen: 2.645 r.&1

A passZí! időbcli elhatárolások mórle8sor 6] eF.t-ot taÍtalmaz. nlely posta. telefon ás könyvelési
díjak kó]tségeiből tevődik tjsszc'

III. Eredménykimutatáshozkapcsolódókiegészítések

A TáÍsaság úfordítás.rirrak alaku]ása az alitbbiak szerint történt:
& tok cFt-ban

Mesnevczés EIőző ér TárgyéY
2.251 l.-16'1

IgénYbe vett szolqáltatások éÍtóke 31.6',71 15.-540

Elldo1t köZveÍített SZo]g' énékc
Es!eb \zoIgJJtatffiok értéke 861 866

^nvasielleeü 
ráfu rdílá\ok 37.795 17.770

Bérköltséq 1).179 12.758

szeméiyi ie]legű kifizetések 311 361

Berixrulekok 2.363 2.38-l

szemé|Yi iellesű ráíordítások 14.513 15.504

Ertékcsökkelési leírás 366 419

Epvéb ráÍoÍdítások 2.763



IV. Tájékoztatóje||egűkiegészítések

L Ler5/i n. ber e. eg)eo kifi/ele.ek adi'ai

2019' évben foBlatkoztatottak átlagos statisz|ikai állományi létszáma: 2 Íő'

Az Alapítvány lg}rvezetését ] fő látta el' Az ügyvezetés részére sem előleg' sem kölcsón nem

kerü1t folyósításra a tárgyévben'

2. Egyób táiékoztató adatok

TőkecÍősség ..

BeÍék|e|ett cszkózök Íedczcte

Készpénz ]ikvjditási mutató

TőkeaÍ/tnyos eredmény
sa.ját tőke

BudaDest. 2020. március l0.

Ko
alapítv

MéIleg fóijsszeg

Saiilt tőke

saját tőke 6't.1',75

69.06't

6',7.115

5.946

63.097
1.831

25.'t 11

6',7.1',75

9',7 ,26 ck

1 1,30

34.4ó

38,28 Ía

Befektetett eszközök

Rövidlej:íratÍl kót'-ek

Adózott eÍedmény


