PRO-PROFESSIONE ALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész
1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:
PRO PROFESSIONE ALAPITVÁNY, közhasznú szervezet
2. Székhelye:
Budapest, 1126. Böszörményi út 3/A.
Alakulásának időpontja:
1990.
4. Bírósági bejegyzés száma:
8.Pk.64383
5. Az alapító:
magánszemély
6. Cél szerinti alaptevékenysége: Bel- és külföldön élő magyar nemzetiségű
magánszemélyek és egyéb civil szervezetek kulturális, oktatási tevékenységének
támogatása, a nemzeti identitás megőrzése.
7. E-mail címe: alapitvany@pro-professione.hu
II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása
Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvezetési kötelezettségét 2012.01.01-től a 2011.évi
CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet
szabályozza.
Az Alapítvány megalakulásakor, az adóhatóságnál történt bejelentkezéskor kettős
könyvelés vezetését vállalta. Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít,
amely Mérlegből és összköltség tipusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része
a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési
értéken kerülnek nyilvántartásra. A terv szerinti értékcsökkenési leírás költségként
való elszámolása évenként, lineáris módszer alkalmazásával történik.
A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök a
használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra.
Az esetleges tartós és jelentős összegű kétes követelések után évvégén értékvesztést
kell elszámolni, - az adós pénzügyi helyzete, a jogi lépések megtétele alapján amennyiben a várható megtérülés bizonytalan.
Az ellenőrzés során feltárt hibákat akkor minősítjük jelentősnek, ha a feltárt hibák és
hibahatások együttesen meghaladják az ellenőrzött év mérleg főösszegének az 5 %-át,
illetve megbízható, valós képest befolyásoló lényeges hibának azt tekintjük, ha az a
saját tőke 20 %-át meghaladja.
2013.évben ilyen nem fordult elő.
A rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a Számviteli törvény szerint minősítjük.
2013. évben rendkívüli minősítésű tételek nem voltak.
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A mérleg fordulónapja: december 31.
A mérlegkészítés zárónapja: a tárgyévet követő április 30.
Az éves beszámoló aláírására Dr. Entz Géza a Kuratórium elnöke jogosult.
A könyvviteli szolgáltatásért felelős dr. Gulyás Kálmán okl.könyvvizsgáló, egyéni
vállalkozó.
Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

III. Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése
1. Tárgyi eszközök
Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik.
A 100 e Ft alatti eszközök használatbavételkor költségként elszámolásra kerültek.
Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása /adatok e Ft-ban
________________________________________________________________________
Megnevezés
Nyitó érték
Növekedés
Csökkenés
Záróérték
Szellemi termékek
4.297
0
0
4.297
Ingatlan
7.077
0
0
7.077
Egyéb berendezések
felszerelések
2.952
29
0
2.981
______________________________________________________________________
ÖSSZESEN:
14.326
29
0
14.355

Halmozott értékcsökkenés állományváltozása /adatok e Ft-ban/
__________________________________________________________________________
Megnevezés
Nyitó érték
Növekedés
Csökkenés
Záró érték
Szellemi termékek
4.297
0
0
4.297
Ingatlan
2.546
141
0
2.687
Egyéb berendezések,
felszerelések
2.952
29
0
2.981
__________________________________________________________________________
ÖSSZESEN:
9.795
170
0
9.965

2. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 1.000 EFt/
A követelések értéke a 2013-ban megpályázott és elnyert vissza nem térítendő NEA
támogatás összegéből adódik, a támogatást 2014 évben megkaptuk.

3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 42.668 EFt/
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Tartalmazzák az Alapítvány házipénztárában 12.31-én meglévő Ft és deviza forint értékét
(38 EFt), a bankszámláin 12.31-én meglévő forint értéket (2.064 EFt), valamint a
rövidlejáratú bankbetétek (40.566 EFt) összegeit.
4. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 85.381 EFt/
összetétele EFt-ban:
- induló tőke
- tőkeváltozás
- tárgyévi eredmény

116
90.946
- 5.681

Az alapcél szerinti tárgyévi eredmény 5.681 EFt veszteség, vállalkozási tevékenysége az
Alapítványnak 2013 évben nem volt.
Az alaptevékenység vesztesége abból származik, hogy a 2013.évi nyújtott támogatások
meghaladták a 2013.évi ilyen célú bevételeket.
5. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 88 EFt/
A kötelezettségek a rövidlejáratúak közé tartozó adó kötelezettségek, melyek 2014 évben
rendeződtek.
6. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 100 EFt/
A Számviteli tv. szerinti 2013.évet terhelő, de csak 2014-ban kifizetett költség.
IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:

1. Bevételek bemutatása /24.522 EFt/
-

adományok
meghatározott célra kapott
támogatások
egyéb bevételek
szja 1 %-os támogatás
pénzügyi bevételek
Összes bevétel

Alapcél szerinti
58
12.740
104
56
1 907
14 865

Vállalkozási
0
0
0
0
0

Alapcél szerinti bevételek adományokból (58 e Ft), továbbutalási célú NKA
pályázati támogatásokból (11.325 eFt), az szja 1%-ából, NEA pályázaton elnyert
működési támogatásból (1.000 eFt) valamint befektetett pénzügyi eszközök
kamataiból származnak.
.
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II. Ráfordítások bemutatása
-

anyagjellegű ráfordítások
személyi jell. ráf.
értékcsökkenési leirás
egyéb ráfordítások
pü-i ráfordítások
összes ráfordítás

Alapcél szerinti
16 278
3.976
171
107
14
20 546

Vállalkozási
0
0
0
0
0
0

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása
Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb része az Alapítvány által nyújtott támogatások
összege ( 14.368 EFt), amelyből a cél szerinti továbbadott támogatás összege 11.325 eFt,
illetve az Alapítvány saját vagyonából nyújtott támogatás 3.043 eFt.
Az Alapítvány anyagjellegű működési költsége 1.910 eFt volt.
III.

Egyéb kiegészítő adatok

Az Alapítványnak 1 fő főfoglalkozású állományi létszáma volt, a kifizetett bérköltség 3.000
eFt, az elszámolt egyéb személyi jellegű ráfordítás összege 976 eFt.
A vezető tisztségviselők részére személyi jellegű kifizetés nem történt.
Összegezve:
Az Alapítvány 2013. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Kuratórium döntései alapján
gazdálkodott.
A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.
Az Alapítvány a kapott támogatásokról időben elszámolt, azokkal kapcsolatban észrevétel
nem merült fel.
Az Alapítványnak 2013. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó
fizetési kötelezettsége nem keletkezett, adóhatósági vagy más jellegű ellenőrzést nem kapott.
Budapest, 2014. május. 28.

dr. Entz Géza
kuratórium elnöke

