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1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban

A Barankovics Alapítvány a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített
többséget biztosító befolyással.

1.2. Ellenőrzött társaság irányítói

Konszolidálásba bevonás

A Barankovics Alapítvány a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű
vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2013. január 01. - 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2013.
december 31.

1.4. A beszámoló közreműködői

A beszámoló aláírója

A Barankovics Alapítvány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő
mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Barankovics Alapítvány képviseletére jogosult alábbi személy
köteles aláírni (név, lakcím): Mészáros József
1116. Budapest, Sipos pál utca 14.

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Barankovics Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső
szerv feladata.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Barankovics Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Barankovics Alapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind
az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.
Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar
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nyelvű szöveg az irányadó.

2.3. Üzleti jelentés

A Barankovics Alapítvány a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő
tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben
az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely
a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon
túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez
képest nem történtek.

2.6. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.7. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
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történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.8. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Barankovics Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

 ESZKÖZÖK (aktivák)    

01. A. Befektetett eszközök 2 668 4 672 2 004

02. I. Immateriális javak 935 1 387 452

10. II.Tárgyi eszközök 1 733 3 285 1 552

18. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

27. B. Forgóeszközök 52 794 57 415 4 621

28. I. Készletek 0 96 96

35. II. Követelések 0 0 0

43. III.Értékpapírok 0 0 0

49. IV. Pénzeszközök 52 794 57 319 4 525

52. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0

56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 55 462 62 087 6 625

 FORRÁSOK (passzívák)    

57. D. Saját tőke 53 226 58 793 5 567

58. I. Jegyzett tőke 700 700 0

60. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0

61. III.Tőketartalék 0 0 0

62. IV. Eredménytartalék 52 665 52 526 - 139

63. V. Lekötött tartalék 0 0 0

64. VI. Értékelési tartalék 0 0 0

67. VII.Mérleg szerinti eredmény - 139 5 567 5 706

68. E. Céltartalékok 0 0 0

72. F. Kötelezettségek 2 236 3 261 1 025

73. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 2 236 3 261 1 025

98. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 33 33

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 55 462 62 087 6 625

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0.00

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

III. Egyéb bevételek 69 912 76 706 9.72

IV. Anyagjellegű ráfordítások 19 472 25 497 30.94

V. Személyi jellegű ráfordítások 24 881 16 110 -35.25

VI. Értékcsökkenési leírás 983 2 436 147.81

VII. Egyéb ráfordítások 27 500 28 620 4.07

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -2 924 4 043 238.27

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 792 1 524 -45.42

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 0 - 100.00

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2 785 1 524 -45.28

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY - 139 5 567 4 105.04

X. Rendkívüli bevételek 0 0 0.00

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0.00

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - 139 5 567 4 105.04

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00

F. ADÓZOTT EREDMÉNY - 139 5 567 4 105.04

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 139 5 567 4 105.04

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz Előző időszak
(%)

Tárgyidőszak
(%)

Befektetett eszközök 4.81 7.53

Immateriális javak 1.69 2.24

Tárgyi eszközök 3.12 5.29

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00

Forgóeszközök 95.19 92.47

Készletek 0.00 0.15

Követelések 0.00 0.00

Értékpapírok 0.00 0.00

Pénzeszközök 95.19 92.32

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 1,995.0 %-ban, a tárgyévben 1,258.4 %-ban
fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 61,242.7 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A saját tőke az előző évhez képest 5,567 EFt értékkel, 10.5 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.

A Barankovics Alapítvány saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 96.0 %, a tárgyévben 94.7
%. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 4.2 %-át, a tárgyévben 5.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet
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az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Barankovics Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest 1,025 EFt értékkel, 45.8 %-kal növekedtek.
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 4,525 EFt értékkel, 8.6 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 23.61, a tárgyévben
17.58 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 95.2 %,
a tárgyévben 92.3 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben
23.61, a tárgyévben 17.61 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték
a kötelezettségeket.

3.5. Jövedelmezőség

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 9.0 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 795.3 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 9.5 % volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 71 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 1,192 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 346 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 214 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -139 EFt, a tárgyévben 5,567 EFt volt. Az előző évhez képest
a mérleg szerinti eredmény 5,706 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Barankovics Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

4.2. Mérlegen kívüli tételek
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Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Barankovics Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt
jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni
nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.3. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Barankovics Alapítvány a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.4. Forgóeszközök

Követelések alakulása

A fordulónapon a vállalkozásnak követelése nem állt fenn, így nyilvántartott értékvesztés sem szerepel
a mérlegben.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A mérlegben bevétel aktív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások sem az előző évben, sem
a tárgyévben nem szerepelnek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem
a tárgyévben nem szerepelnek.

4.6. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Barankovics Alapítvány beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.7. Céltartalékok
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Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel,
a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben,
sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel,
a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel,
a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.8. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem
került kimutatásra.

4.9. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Halasztott bevételek

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem
a tárgyévben nem szerepel.

Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai

A 2014 januári pénztárban kifizetett 2013 évet érintő költségek szerepelnek a passzív időnbeli elhatárolás
főkönyvö számon: 30 000,- forint tanácsadás, 500,- forint posta és 2615,- forint nyomtatvány

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Barankovics Alapítvány                                                          Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Oldal: 11

5.1. Bevételek

Bevételek alakulása

A Barankovics Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Árbevétel 0 0.0 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 69 912 96.2 76 706 98.1

Pénzügyi műveletek bevételei 2 792 3.8 1 524 1.9

Rendkívüli bevételek 0 0.0 0 0.0

Bevételek összesen 72 704 100.0 78 230 100.0

Árbevétel tevékenységenként

A Barankovics Alapítvány a beszámolási időszakban árbevételt nem realizált.

Export árbevétel bemutatása

A Barankovics Alapítvány a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

5.2. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Barankovics Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 19 472 26.7 25 497 35.0

Személyi jellegű ráfordítások 24 881 34.2 16 110 22.2

Értékcsökkenési leírás 983 1.3 2 436 3.4

Egyéb ráfordítások 27 500 37.8 28 620 39.4

Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 0.0 0 0.0

Rendkívüli ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 72 843 100.0 72 663 100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
Költségnem Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 19 472 42.9 25 497 57.9
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Költségnem Előző év
1000HUF %

Tárgyév
1000HUF %

Személyi jellegű ráfordítások 24 881 54.9 16 110 36.6

Értékcsökkenési leírás 983 2.2 2 436 5.5

Költségnemek összesen 45 336 100.0 44 043 100.0

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.3. Eredmény

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem
kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Barankovics Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

Az Alapítványnál 2013 évben az átlagos állományi létszám 3,42 fő volt. Év végén a záró létszám 2 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott és 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott volt.

Béradatok

A foglalkoztatottakon kívűl megbízási díjak is kifizetésre kerültek összesen 10 073 forint összegben

6.3. Környezetvédelem

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
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