
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2021.02.04 17:42:26
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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-542

2019. 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)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 2 2 2 2 0 1 9 1 2 3 1

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

2 4 7 5 Kápolnásnyék

Deák Ferenc utca

10

    

0 7 0 1 0 0 0 1 1 3 1

0 7 0 0 P k 6 0 0 0 0 8 2 0 1 9

1 9 1 3 8 2 0 6 2 0 7

Rodics Eszer

Kápolnásnyék 2 0 2 0 0 5 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

402 775

402 775

7 742

6 836

0

906

145

410 662

403 523

20 000

383 523

6 371

6 371

768

410 662

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

0 0

412 301 412 301

412 301 412 301

10 000 10 000

557 557

412 858 412 858

403 080 403 080

23 711 23 711

577 577

0 0

1 930 1 930

2 700 2 700

416 416

29 334 29 334

18 503 18 503

383 524 383 524

0 0

383 524 383 524

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

402 301 402 301

10 000 10 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542

2019. év

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

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

2 4 7 5 Kápolnásnyék

Deák Ferenc utca

10

    

0 7 0 0 P k 6 0 0 0 0 8 2 0 1 9

0 7 0 1 0 0 0 1 1 3 1

1 9 1 3 8 2 0 6 2 0 7

Rodics Eszer

Kulturális tevékenység

1997.évi CLVI.tv.

Magyarország teljes lakossága

500

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

Művészeti tevékenységek 10 000

Ingatlan vásárlások 390 080

Térzenei koncertek 3 000

403 080

403 080

kuratórium elnök 0

kuratórium tag 0

0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

412 858

412 858

29 334

577

18 503

383 524

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

32378/2019

NMI Művelődési Intézet NP.Kft.

2019.06.01.-2020.04.30.

390 800 000

390 800 000

390 800 000

390 800 000

390 800 000

390 800 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány 2019.évi szakmai programjainak megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap

2019.07.20.-2019.12.31.

10 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

42141/2019 támogatási szerződés

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2019.12.01.-2019.12.31.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.02.04 17.52.35



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

2019_szakmaibeszámoló_aláírt.pdf



rÁnpÁr_MEDENcBI tuúvnszETl NnprőrsKor,A alapírvÁNy

SZAKMAI BEszlvorÓ
2019. év

A Kárpátmedencei Művészeti Népfoiskola Alapítvány komoly és intenzív munkába kezdett a

2019-es esztendőben annak érdekében, hogy a kulturális decentralízáciő jegyében aLezsák
Sándor nevével femjelzett Népfoiskolai rendszer újabb jelentős és hiánypótlő intézménnyel
gazdagodjon Fejér megyében, a Velencei-tő partján. A magyar nemzeti identitástudat erősítése
és a művészeti képzés iskolarendszeren kívüli megvalósítása a kápolnásnyéki központú
népfoiskolai mozgalom fő céIja.

Az Alapítvány tevékenységi köre a kulturális közösségszervezés számos területére terjed ki,
Ezek közé tartoznak az előadőművészetek is. Alapítványunk az előadőművészetek terén

szélesköní támogatói program létrehozásán) az előadóművészek számára bemutatkozási,
fellépési lehetőségek biztosításán dolgozik,

A népfoiskola célja tehát az, hogy választ adlon azokra az állandőan változő társadalmi,
kulturális és gazdasági kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, anemzet szembetalálja
magát. A2I. századí népfoiskoláinak fo feladata, hogy betöltve amagyar történelem során
kialakult szerepüket, egyszene segítsék az élethosszig ártő tanulás modern megvalósítását,
valamint a honismeret és a hazaszeretet elmélyítését. Ebben vállal fontos szerepet a

kápolnásnyéki kastély, amely - 19. század után - újra élénk kulturális élet központja:
kiállítások, múzeumpedagőgia,koncertek, kortárs művészet és rendezvények sokasága vonzza
alátogatőkat.

A szervezet cé|jatöbbek közt amagyarság kortárs művészetének összefogása, dokumentálása,
kutatása, kiállítások rendezése, illetve a helyi Vörösmarty Emlékmúzeummal együttműködve,

a vidéki közgyűjteményi rendszer i$ragondolásával kapcsolatos projektek indítása, továbbá
például a Velencei-tavi Biennálé elindítása. Az alapitvány alkotótáborainak művészeti
anyagaiból, a népfoiskolai törekvósek központja akápolnásnyéki Halász-kastély lesz, melynek
fejlesztési tervei között szerepel egy művésztelep létrehozása, valamint a művelődés modern

tereinek kialakítása is.

További terveink megvalósítása érdekében Budapesten olyan előadó-művészeti központot
kívánunk létrehozni, amely nem csupán a Művészeti Népfoiskoléűtoz köthető produkciók

befogadására, a népfőiskolai há|őzat fovárosi bemutatkozására, valamint a Hungarikum
progíam rendezvényeinek lebonyolítására is alkalmas. A központ ugyanakkor arra is
vállalkozik, hogy a nemzeti kultúra szempontjából meghatároző jelentőségű művészeti
intézményeket fogad be, és ad nekik mind próba, mind fellépési lehetőséget.

E munka elindításához ideális lehetőséget nffit a csodálatos adottságokkal rendelkező

Gutenberg Ház a fováros VIII. kerületében. Az épületet a Kárpát-medencei MŰvészeti

Népfoiskola megvásárolni kívánj a, az ingatlan felújításra szorul, megmentésével tehát nem

csak a Népfoiskol ai mozgalom közművelődésben elfoglalt szerepét erősítjük meg, hanem

megmentjük a további pusztulástól amagyar szecesszió egyik emblematikus épületét is.



Mindezeken túl a legfobb célunk jelenleg pedig az,hogy aKarpát-medence legkomplexebb,
iskolarendszerenkívüli művészeti képzéset, továbbképzését, magyar nemzeti identitást erősítő
művészeti nevelési programját megvalósító intézmény, a Kárpát-medencei Művészeti
Népfoiskola megerősödj ön.

Kápolnásny ék, 20 19 .I2.3 I .

Rodics Eszter
elnök

Kárp át-medencei Művészeti Népfoi skola Al apítvány
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Kárpát-m edencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

Kiegészítő melléklete

Nyilvántartási száma: 07-01-0001 131
Adószám: 1913820 6-2-07
Beszámolási időszak: 2019. 02.22. - 2019.I2.3í

I. Általános rész

1. Tevékenységi kör, tulajdonosi szerkezet:
A vállalkozás 2019január 25.-én alakult, tevékenységén2019.februér 22.-én kezdte meg a

törvényszéki bej egyzéssel.

A Kft. székírelye: 2475 Kapolnásnyék, Deák Ferenc u.10.

A cég rövidített elnevezése Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvany

Tevékenységi köre - TEÁOR szám szerint:

- 8552'08 Kulturális képzés
A társaság alapítói:

1. Örökség Kulturpolitikai Intézet Nonprofit Kft. (1092 Budapest, Ferenc körut I4.1.féIlI.
TB 1.) Cégegyzékszám:01-09-987757 100,00%
Képviseli : Makranczi Zso|t iógyv ezető

Társaságunknál 20t9.évben szervezetí változás nem történt. A tulajdonosok 20 millió
forinttal alapítottak az Alapitvartyt. Az Alapítvány év közben megalapította a Levendula
Színpad Kft.-t. (Cg.07-09-030431). 2019.decemberben pedig megvásarolta
résztulajdonosként a Csajághy Laura Színpad Kft.-t. (Cg. 01-09-328637)

A társaság szerkezete:

Az Alapítvány éIén a kuratórium á1l.

Tagiai:

Rodics Eszter elnök (2483 Gardony, Egry József télr 2)

Pál Gábor (1154 Budapest, Tompa Mihály u.14.)

Pető Hunor (1054 Budapest, Alkotmany u.19.5i 1)

Liber Endre (2092 Budakeszi, Kert utca 70.)

Gulyás Dénes (2094 Nagykovácsi, Munkácsy Mihály utca24.)

A tarsaság bejegyzett könywizsg álatra nem kötelezett.



A mérlegkészítésért felelós: Kovács Melinda (8000 Székesfehérvár, Suranyi út 19.)

könyvelő - regisztrációs szám: 17 3217

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazo tt szabá|yrendszer ós fogalmak
1.01.1 Szabályrendszer főbb jellemzői
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint Egyéb szewezet Egyszerűsített éves

beszámolótkészit.
A mérleget aszámvíteli törvény 1. sz melléklet "A" váItozata szerint készíti el.
Azilzemí (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjameg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben rőgzitelt szúá|yo|<hoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02.1Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásanak 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 fiiggetlen) összege meghaladja a számvíteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során - vgyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tókét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege
meghaladja M ellenőrzött üzleti év mérlegfoösszegének 2 száaalékát, illetve ha a
mérlegfbös szeg 2 százaléka nem haladja meg az 5 míIIiő forintot, akkor az 5 milliő forintot.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként kiilön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegú hiba
előzőek szerinti é:rtéI<határ át.

1.04.1Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük,
azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz hrtoző beszámolósor
értékének 50 %-át és értéküil meghaladja az30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoztartozó beszámolósor értékének 50 %o-át és értékük meghaladja az30 millió
forintot.

t.06.1 lívenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó éIettartama, ftzíku avulása
alapjántörténik. Az értékcsökkenést a nettó érték alapjánlineáris leírási módszerrel számoljuk
el.

1.07.1 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
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100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyí eszközök bekerülési
értékét ahasználatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelóse
Tételes leltározással az utolsó ÁPR neU<tilíbeszerzési árral értékeli.

1,09.1 Saját termelésű készletek értékelése
S aj át termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00.1 További kiegészítések

2.0t.lE,lőző üzleti évtől eltérő eljárásból eredőo eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02.1Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.

2.03,1 Számviteli politikában rőgzítettjelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnáI a számviteli politikában meghatátozott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.

2.04.1 Ellenőrzés során feftárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem vo|t az ellenőrzés során feltártjelentős összegű hiba.

2,05.1 Yezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnako a felügyelő bwottság tagiainak
folyósított előlegek és kölcsönök összegen a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszaíizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben
nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06.1Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronkénto ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Tarsaságnak nem voltak ilyen tételei

2.07.1 Kapcsolt vá||alkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nem voltak ilyen tételei.

2.08.1Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09.1 Zá|ogoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok íajtáját, formáj át
A targyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10.1Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrószek megszerzésére vonatkozó adatok



Társaságunk nem rendelkezik saj át üzletrésszel.

2.11.1 Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalm az valős értékelést.

2.12,tÉrtOXtretyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értéke|és elveinek,
módszereineko valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társ as águnk az értéI<helry esbíté s l ehetó s é gével nem él.

2.13.1 Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
2 fő.

2.14.1 Tárgyévben foglalkoztatott főállásún fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
0flő

2.15,1Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
Nem volt.

2,16.1Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
0íö

Kápolnásny ék, 2020. 05. 20.
Rodics Eszter
kuratórium elnök
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