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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-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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

Podmaniczky János Alapítvány

1 1 7 3 Budapest

Bakancsos utca

2

    

0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 7

0 1 0 0 P k 6 0 7 8 7  2 0 1 5

1 8 7 4 0 8 4 2 1 4 2

Nagyné Szeker Éva

Budapest 2 0 2 1 0 3 1 7

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .13  10 .30 .11



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

Podmaniczky János Alapítvány

161 620

161 620

161 620

123 -280

100 100

71 23

-48 -403

38

38

900

161 620
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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

Podmaniczky János Alapítvány

664 317 664 317

18 10 18 10

664 317 664 317

712 626 712 626

94 94

712 720 712 720

-48 -403 -48 -403

-48 -403 -48 -403

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .13  10 .30 .11



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

Podmaniczky János Alapítvány

400 400

246 307 246 307

10 10
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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

Podmaniczky János Alapítvány

1 1 7 3 Budapest

Bakancsos utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 8 7  2 0 1 5

0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 7

1 8 7 4 0 8 4 2 1 4 2

Nagyné Szeker Éva

Az Alapítvány nem közhasznú jogállású.

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .13  10 .30 .11



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

Podmaniczky János Alapítvány

664 317

246 307

418 10

712 720

94

-48 -403
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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

Podmaniczky János Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .13  10 .30 .11



Kiegészítő melléklet 
a Podmaniczky János Alapítvány

 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. A szervezet főbb adatai:
  Megnevezése: Podmaniczky János Alapítvány
  Székhelye: 1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
  Nyilvántartási szám: 01- 01- 0012207
  Adószám: 18740842-1-42
   Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú besorolású.
 Az Alapítvány célja: 

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség szervezésében rendezendő konferenciák,  gyülekezeti  
találkozók , ifjúsági táborok finanszírozása.
A  Rákoskeresztúri  Evangélikus  Egyházközség  történetéről  szóló  nyomtatott  és  egyéb  hordozón  
megjelenő kiadványok támogatása.
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség kiadványainak (hírlevelek, újságok) támogatása.
A Rákoskeresztúri  Evangélikus Egyházközség magyarországi  és külföldi  testvérgyülekezetekkel  való  
kapcsolattartás költségeinek finanszírozása.
Hagyományteremtő alkalmak (pl. szeretetvendégség, hangversenyek) megrendezésének támogatása.
Az ifjúság körében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ennek támogatása anyagi eszközökkel.
Fenti  célok  megvalósítása  során  az  Egyházközség  egyéb  anyagi  szükségletei  vonatkozásában  az  
Egyházközség támogatása.

   
Képviselő: Nagyné Szeker Éva

2.  A számviteli  politika meghatározó elemei,  azok változása,  a változás eredményre gyakorolt      
hatása:

    A beszámoló  formája:  Egyszerűsített  éves  beszámoló  „A”  változat  szerint.  Az  eredménykimutatás  
összköltség eljárással készül.

    Alkalmazott könyvvezetés. Kettős könyvvitel.
    Üzleti év: naptári évvel azonos
    Mérlegfordulónap: december 31.
    Mérlegkészítés napja: a mérlegforduló napot követő 3. hónap utolsó napja.

Könyvvizsgálat:   Kötelező  könyvvizsgálatot  a  számviteli  törvény  nem  ír  elő,  a  beszámoló  
könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

3.  Az alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása

   a. Saját termelésű készletek értékelése :
       Nincsenek saját termelésű készletek
   b.  Vásárolt készletek értékelése:
        Nincsenek vásárolt készletek
   c.  Értékcsökkenési leírás:
    Az értékcsökkenés elszámolása azon tárgyi eszközök esetében, amelyek beszerzési értéke nem haladja   

meg a 200.000 Ft-ot, a használatba vételkor egy összegben megtörténik értékcsökkenési leírásként.
     Az előző pontba nem tartozó , nem kis értékű eszközök esetében lineáris értékcsökkenési elszámolás  

 történik.
4.  Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti megbontásban:
 Nem volt ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
5.  Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel.

1.



6.  A vagyoni, pénzügyi helyzet , a működés eredményének bemutatása:
      A vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök kizárólag forgóeszközök, azon     

belül is csak pénzeszközök vannak. 
     Az Alapítvány induló tőkéje:    100 eFt
     Az összes bevétel tárgyévben:  317 eFt 
     Ráfordítások: 
     Anyag jellegű ráfordítások    :   626 eFt
     Személyi jellegű ráfordítások:    94 eFt
     Adózás előtti előtti eredmény: - 403 eFt 

II. Tájékoztató rész

1.  Mérlegen kívüli tételek:
        Nincs ilyen tétel
2.  A lekötött tartalék jogcímek szerint:
       Nincs lekötött tartalék
3.  Mérlegen kívül biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként:
      Nincs ilyen kötelezettség vállalás
4.  A hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint:
     Nincs hátrasorolt eszközök
5.  Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek:
     Nincs ilyen
6.  Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségre képzett céltartalék alakulása:
     Nincs ilyen
7.  A valós értékelésre vonatkozó adatok:
     Az Alapítvány nem él a valós értékelés lehetőségével
8.  A tárgyévben foglalkoztatott  munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi  

jellegű   egyéb kifizetések:
     Az alapítvány nem foglalkoztatott munkavállalót
9. Azon kötelezettségek összegei, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel  

bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg:
     Nincs ilyen 
10. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra 

gyakorolt hatása:
     Nincs ilyen
11. Külföldi telephelyek főbb adatai:
      Nincs ilyen

III. Specifikus rész

1.  A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a.)  Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése:
      Nincs ilyen
b.)  A besorolások és minősítések miatti változások számszerű hatása:
      Nincs ilyen
c.)  Mérlegformátum:
      Az alapítvány kettős könyvvezetésre kötelezett.
d.)  Új mérlegtételek tartalma, elkülönítés indoklása:
      Nincs új mérlegtétel
e.)  Az összevont mérlegtétele részletezése, az összevonás indoklása:
      Nincs összevont mérlegtétel
f.)  A tartós változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk:
      Nincs tartós változást előidéző tényező
g.)  Egységes értékelésből adódó különbözet bemutatása, ha az jelentős:
      Nincs ilyen

2.



h.)  Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései:
      Nincs ilyen
i.)  Negatív üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb:
      Nincs ilyen
j.)  Tárgyi eszköz leírásának változása esetén az eredményre gyakorolt számszerű hatás bemutatása:
      Nem volt ilyen
k.) Értékhelyesbítés alakulása, a piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei:
     Nincs értékhelyesbítés elszámolás, ezzel a lehetőséggel nem él az alapítvány
l.)  Azon kötelezettségek összege, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év, valamint a zálogjoggal,

vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek fajta és forma szerint:
     Nincs ilyen
m.) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai:
      Nincs ilyen tárgyi eszköz
n.) A veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és     

értékadatai, valamint azok növekedése és csökkenése veszélyességi osztályok szerint:
Nincs ilyen

o.) A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a    
kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek:
Nincs ilyen 

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása:
   Nincs ilyen
Az eredménykimutatás összeállításánál az egyik változatról a másikra való áttérés indoklása:
   Nincs ilyen
Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása:
   Az eredménykimutatás egyes tételei nem kerülnek összevonásra

Budapest, 2021.03.31.
   

                                                                                                            Nagyné Szeker Éva
                                                                                                                   képviselő
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