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: 2021-05-29 22:20:28. Érkeztetési szám: EB00528668

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 1 5 5 5

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

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

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.05.30 06.51.10

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

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:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Gazda
20

Lépcsőház:

Emelet:

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:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 1 5 5 5

/P k.6 5 6 7 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 6 6 2 94 1

/1 9 9 1

1

4 1

Berger Antal, Murvai László

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 5

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

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi 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

172

218

172

218

172

218

Saját tőke

319

215

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

118

169

51

-104

3

3

3

3

322

218

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

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

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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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi 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

1 194

906

1 194

906

1 164

906

1 164

906

77

20

77

20

31

2

31

2

1 225

908

1 225

908

984

829

984

829

190

183

190

183

1 174

1 012

1 174

1 012

51

-104

51

-104

51

-104

51

-104

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
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
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)

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

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
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

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

900

600

900

600

150

250

150

250

29

36

29

36

77

20

77

20

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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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 2 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Gazda

20

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 5 6 7 7

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

/1 9 9 1

0 0 0 1 5 5 5

1 9 6 6 2 94 1

1

4 1

Berger Antal, Murvai László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Programok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX.tv 121.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest II.ker. Pesthidegkút német kisebbségi lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

280

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

NEM-CISZ támogatás
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

900
Előző év

600
Tárgy év

150

Pesthidegkút Városrészi Önkormányzat támogatása

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

250
Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

1 050

850

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

1 050

850

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
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
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 225

908

29

36

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 196

872

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 174

1 012

51

-104

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

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
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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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
Támogatási program elnevezése: NEMZ-CISZ-20-0291
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

600 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

490 000

Felhalmozási

110 000

Összesen:

600 000
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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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
Támogatási program elnevezése: PH-VÖK-2020
Támogató megnevezése:

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

250 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250 000

Felhalmozási
Összesen:

250 000
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: 2021.05.30 06.51.11

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

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

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.30 06.51.11

PESTHIDEGKÚTI
NÉMET NEMZETISÉGI
ALAPÍTVÁNY

STIFTUNG
PESTHIDEGKUTER
DEUTSCHER
NATIONALITÄT

1028 Budapest (Pesthidegkút) Gazda u. 20.
Bankszámlaszám: 10402166-21622227-00000000 Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Adószám: 19662941-1-41
Internet: www.pesthidegkutinemetek.hu

2020. évi rendezvények rövid bemutatása

1. 2020. június 26. – MAGYAR ŐSÖK – MAGYAR HŐSÖK
Hagyományőrző sorozatunk tavalyi állomását Zrínyi Miklós emlékének áldoztunk,
tekintettel arra, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság Zrínyi Miklós emlékévet hirdetett 2020-ra. A Pesthidegkúti külterületén lévő Gercse-kápolnában a történelmi viszszatekintést Dr. Czaga Viktória helytörténész tartotta, majd ezt követően a Tabulatúra Régizene Együttes műsora következett. A megemlékezést azt Ökomenikus Iskola
diákjainak felolvasása színesítette.
A megemlékezésen részt vett kerületünk Polgármestere, Őrsi Gergely, és a Képviselőtestület több tagja is.
A rendezvényhez a padokat és asztalokat a Senectus Kft. térítésmentesen biztosította, a szállítás az önkéntesek segítségével történt.
2. 2020. augusztus 1. – UTCABÁL
Az előző években teremtett hagyomány szerint - a Templom utca és Újsor utca sarkán lévő - felújított díszkút mellett ismét utcabált szerveztünk. A korábbi évek remek
hangulatú, késő estig tartó eseményeinek főbb paraméterein (családi hangulat, zenetánc, ételital) nem változtatunk. És természetesen idén is ott volt a rendezvényautóvá
átalakított oldtimer "tűzoltókocsi", amely a gyerekek rendelkezésére állt. Emellett
számos gyerekprogram is helyet kapott (pl. ugrálóvár).
A rendezvényt Őrsi Gergely, II. kerület polgármestere nyitotta meg.

A helyszínt a résztvevők biztonsága érdekében lezártuk, melyhez a jogszabályok
szerint az illetékes hatóságok (Önkormányzat, és a Rendőrség) engedélyét beszereztük. A forgalom elterelését és a helyszín biztosítását táblákkal, valamint civil önkéntesekkel valósítottuk meg.
A rendezvényhez a padokat és asztalokat, valamint a rendezvénysátrakat a Senectus Kft. térítésmentesen biztosította, a szállítás az önkéntesek segítségével történt.
3. 2020. augusztus 15. – GERCSE BÚCSÚ
A Gercsei Boldogasszony Templom újraszentelésének 22. évfordulóján megtartott
szentmise után családias megemlékezéssel és a résztvevőknek nyújtott „szeretetlakomával” (agápéval) emlékeztünk a helyi összefogással felújított kápolnánál.
Alapítványunk a Plébániával közösen vállalta a lebonyolítást.
A rendezvényhez a padokat és asztalokat a Senectus Kft. térítésmentesen biztosította, a szállítás az önkéntesek segítségével történt.
4. 2020. november 8. – GERCSE ZÁRÓMISE
Pesthidegkút külterületén, festői környezetben álló Gercsei Boldogasszony Templomban márciustól novemberig vasárnaponként Szentmise kerül megtartásra a környékbeli hívők részvételével.
A télies időjárás beköszöntével Zárómisével fejeződik be a sorozat, a zárómisét követően vendégül látjuk a résztvevőket.
A rendezvényhez a padokat és asztalokat a Senectus Kft. térítésmentesen biztosította, a szállítás az önkéntesek segítségével történt.
További 2020-as rendezvényeink:
-

Március 15-i megemlékezésen koszorúzás a Sarlós Boldogasszony-Templom
kertjében, Őrsi Gergely polgármester és Varga Mihály országgyűlési képviselő
jelenlétében.

-

Hősök napi megemlékezés és koszorúzás 2020. május 30-án a templomkertben lévő hősi emlékműnél
ifj. Murvai László
titkár
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PESTHIDEGKÚTI
NÉMET NEMZETISÉGI
ALAPÍTVÁNY
2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának

Kiegészítő melléklete
(Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31.)
Szervezetünket 1991-ben alapította a Pesthidegkúti Ófalui Plébánia Képviselő testülete.
Alapítványunk elsődleges célja és tevékenysége a Pesthidegkút területén élt és élő német
nemzetiség hagyományainak, kulturális értékeinek megóvása. Ennek érdekében igyekszünk
helyi rendezvények, összejövetelek által a német nemzetiség összetartását erősíteni,
folyamatos kapcsolatot fenntartani a Pesthidegkúttestvérvárosában, Mosbach-ban működő
„Heimatverein Pesthidegkut” partner társadalmi szervezettel. Együttműködünk a II. Kerületi
Német Önkormányzattal, és a Bp. Főv. II. Kerületi Önkormányzattal.
Adószám: 19662941-1-41
Nyilvántartásba vétel száma: 01-01-0001555
Nyilvántartásba vétel bírósági száma: 9.P.k. 65677/1991/1.; 1991.04.20.

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
Az Alapítvány a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
A közhasznú tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
Az Alapítvány számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának 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 független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának 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 független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.04./ Kivételes 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 tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió
forintot.
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.
1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
FIFO módszerrel.
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása
Nem merült fel.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Nem merült fel.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
Az Alapítvány a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a
nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.
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2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
Nem merült fel.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
Nem merült fel.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
Nem merült fel.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Az Alapítvány nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Az Alapítvány nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
0 fő.
2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
0 fő
2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
0 fő
2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
0 fő
Budapest, 2021. május 29.
Murvai László titkár

3

