A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2021.03.11 11:27:46

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 0 8 3 4 5

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.46

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

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 2 0

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

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:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Auróra
11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 8 3 4 5

/P k.0 6 0 5 6 7/ 2 0 0 1

1 8 1 7 4 8 0 3

1

4 1

Tóth Ágnes

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 1

1 5
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

651

234

I. Immateriális javak

321

123

II. Tárgyi eszközök

330

111

0

0

9 151

16 414

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

9 151

16 414

0

0

9 802

16 648

-173

-951

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

-5 609

-273

0

0

5 336

-778

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

6 761

6 269

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

6 761

6 269

Passzív időbeli elhatárolások

3 214

11 330

9 802

16 648

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

37 486

17 311

37 486

17 311

- tagdíj

0

0

0

0

- alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

37 486

17 311

37 486

17 311

37 486

17 311

37 486

17 311

8

26

8

26

37 494

17 337

37 494

17 337

0

0

0

0

23 870

7 659

23 870

7 659

7 605

9 362

7 605

9 362

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

483

417

483

417

8. Egyéb ráfordítások

196

638

196

638

4

39

4

39

32 158

18 115

32 158

18 115

509

18 115

509

18 115

5 336

-778

5 336

-778

5 336

-778

5 336

-778

3. Egyéb bevételek
ebből:

- 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

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.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió 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

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

1 908

0

1 908

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0

1 549

0

1 549

1 340

1 805

1 340

1 805

0

0

0

0

37 486

17 311

37 486

17 311

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív 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.

Igen

Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Szivárvány Misszió Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 8 4

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Auróra

11

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 0 5 6 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

/2 0 0 1

0 0 0 8 3 4 5

1 8 1 7 4 8 0 3

1

4 1

Tóth Ágnes

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Emberi és állampolgári jogok védelme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CXI t.v. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: LMBTQ magánszemélyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév

Szeged LMBT Közösségért Csoport
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

68
Előző év

Tárgy év

Magyar Aszexuális Közösség
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

75
Előző év

Tárgy év

Szimpozion Támogatási szerződés

55

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

198

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

238

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév

Vidéki Pride Szervezésre

40

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

40

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

238

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

37 494

17 337

1 340

1 805

0

0

0

1 908

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

36 154

13 624

H. Összes ráfordítás (kiadás)

32 158

18 115

7 605

9 362

509

18 115

5 336

-778

11

11

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

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/9 NAV SZJA 1%
Támogató megnevezése:

Központi Költségvetés
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01-2020.12.31

Támogatási összeg:

1 805 486

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

1 805 486

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/12 Inv:NAInvDt:04-DEC-20 Citibank Europe plc Moi Fioktele
Támogató megnevezése:

Citibank Europe plc Moi Fióktelepe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

600 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/11 WeAreHere zárórészlet (Magyar LMBT szövetség)
Támogató megnevezése:

Magyar LMBT szövetség
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

1 908 450

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 908 450

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 908 450
- tárgyévben folyósított összeg:

1 908 450

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 908 450

Felhalmozási

0

Összesen:

1 908 450
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/4 NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG Grant German Embassy
Támogató megnevezése:

Német Szövetségi Köztársaság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

1 549 147

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 549 147

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 549 147
- tárgyévben folyósított összeg:

1 549 147

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 549 147

Felhalmozási

0

Összesen:

1 549 147
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: OSIFE - 2019/2020
Támogató megnevezése:

Open Society Institute
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

3 213 510

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 213 510

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 213 510
- tárgyévben folyósított összeg:

3 213 510

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

3 213 510

Felhalmozási

0

Összesen:

3 213 510
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Building Social Base
Támogató megnevezése:

FUNDACIO PER A LA PROMOCIO DE LA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

4 700 480

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 700 480

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 700 480
- tárgyévben folyósított összeg:

4 700 480

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

4 700 480

Felhalmozási

0

Összesen:

4 700 480
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/9 USDO Symbol 8769 adomány
Támogató megnevezése:

Symbol
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

3 193 038

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

487 950

- tárgyévben felhasznált összeg: 487 950
- tárgyévben folyósított összeg:

3 193 038

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

487 950

Felhalmozási

0

Összesen:

487 950
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/10 InterPride adomány
Támogató megnevezése:

InterPride
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021

Támogatási összeg:

296 618

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

296 618

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2020/10 InterPride adomány
Támogató megnevezése:

InterPride
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021

Támogatási összeg:

1 581 132

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

1 581 132

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Building Social Base
Támogató megnevezése:

FUNDACIO PER A LA PROMOCIO DE LA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021

Támogatási összeg:

4 341 693

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

4 341 693

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szivárvány Misszió 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.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.03.11 11.35.47

PK-642
PK-642-03 Kiegészítő melléklet
Civil Szervezet kiegészítő melléklete.pdf

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
civil szervezetek egyszerűsített
éves beszámolójához

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiegészítő melléklet

Általános rész

A szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem
ellenőrizte.
A mérlegkészítés pénzneme Ft.
ADÓVALLÓ KFT.
A mérlegkészítés időpontja 2021.01.31.
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika
A szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette 2011. évi CLXXV. törvény
és a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja a
szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is
kirajzolódnak.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli
törvény előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.
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 értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódásának ideje függvényében
lineáris leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200.000 Ft 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:
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Kiegészítő melléklet

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 ezer Ft-ot.
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő
mellékletben bemutatásra kerül.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor,
ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a szervezeti tevékenység változása
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,
illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy szervezetérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke
– a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként
meghatározott összeget).
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert)
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar
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Kiegészítő melléklet

Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.
Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
ADÓVALLÓ KFT.
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 - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A szervezetnél az év
során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
A szervezet jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy
tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A
mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény
nem áll fenn.
Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül
átvezetésre.

Tájékoztató rész
A kapcsolt felekkel lebonyolított olyan ügylet, amely lényeges és nem szokásos piaci feltételek
között valósult meg, az üzleti évben nem volt.
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.
A Szervezet sajátos tevékenységet nem végez.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társaság az üzleti vagy szervezetértéket 5 év alatt írja le.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.
A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő
törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege 0 e Ft.
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb.
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Kiegészítő melléklet

A szervezetnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
A szervezet tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.
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