A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 5

01 Fővárosi Törvényszék

2016.05.31 17:01:25

Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve:
Házszám:

Település: Budapest

1 0 3 7

Közterület jellege:

Hidegkuti Nándor
Lépcsőház:

8-10

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 9 .P K

Nyilvántartási szám:

0 1

Szervezet adószáma:

1 8 0 5 2 4 1 1

Képviselő neve:

.6 0 9 0 2

0 1

utca

Ajtó:

/ 1 9 9 3/ 2

0 0 0 4 2 4 3
2

4 1

DR. Lánczi András

Képviselő aláírása:

Keltezés:
Budapest

2 0 1 6

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

2 6

Nyomtatva: 2016.06.10 20.43.55

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

201 324

195 102

7 778

8 316

193 546

186 786

370 344

1 067 783

I. Készletek

17 818

21 894

II. Követelések

60 744

1 032 593

291 782

13 296

8 878

3 943

580 546

1 266 828

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

228 993

433 494

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 473

1 473

II. Tőkeváltozás/eredmény

54 122

227 520

41 611

176 151

131 787

28 350

317 829

820 316

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény 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.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

8 749
309 080

820 316

33 724

13 018

580 546

1 266 828
Nyomtatva: 2016.06.10 20.43.55

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 408 463
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

968 392

előző év

202 153

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

201 960 1 610 616

1 170 352

10 070

3 469

10 070

3 469

107 822

66 485

107 822

66 485

107 605

65 805

107 605

65 805

749

242

847

243

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek

98

1

4 015

4 015

ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 1 527 104

1 042 603

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 527 104

1 042 603

6. Anyagjellegű ráfordítások

1 048 990

548 098

21 788

278 081

296 728

29 624

53 504

307 705

350 232

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

33 607

48 651

4 222

9 454

37 829

58 105

8. Értékcsökkenési leírás

12 696

12 308

1 612

2 285

14 308

14 593

128 532

3 180

16 936

379

145 468

3 559

17 194

6 138

504

1 193

17 698

7 331

7. Személyi jellegű ráfordítások

9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

1 485 493

866 452

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

1 485 493

866 453

41 611

176 151

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

70 464

131 787

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

173 3921 555 957

1 039 844

1 485 493

866 453

173 398

204 720

28 569
219

219

41 611

176 151

131 787

28 350

173 398

204 501

41 611

176 151

131 787

28 350

173 398

204 501

109

718

109

718

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 3 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Hidegkuti Nándor
Lépcsőház:

8-10

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

0 9. PK . 6 0 9 0 2

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 5 2 4 1 1

1.6 Képviselő neve:

0 1

utca

Ajtó:

/1993 /2

0 0 0 4 2 4 3
2

4 1

DR. Lánczi András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

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

tudományos tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1994. évi XL tv. 3.§ (1) bek. a) és k)
pontja valamint az 1997 évi CXL tv. 76.§ (2) bek. a) és e) pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyar lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
780

5.2

770

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

780

770

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

780

770

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
elnök

Tárgyév (2)
12 600

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

igazgató, kurátor
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Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1 729 355

1 244 564

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 729 355

1 244 564

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 555 957

1 039 844

307 705

350 232

1 485 493

866 453

173 398

204 501

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
Nem

Igen
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.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

65 805

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

65 805
65 805
57 056
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

65 805

Felhalmozási
Összesen:

65 805
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Független könyvvizsgálói jelentés
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Kuratóriuma részére
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a Századvég Politikai Iskola Alapítvány mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i
fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 266 828
ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 204 501 ezer Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb
magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra
vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy
a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy
az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A
kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység
általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az
egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
Vélemény
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Századvég
Politikai Iskola Alapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban.

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. egy magyar korlátolt felelősségű társaság, az egyesült királyságbeli BDO International Limited garancia alapú korlátolt felelősségű
társaság tagja és a független cégekből álló nemzetközi BDO hálózat része.
BDO Hungary Audit Ltd., a Hungarian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent firms.
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
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Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A közhasznúsági jelentésről
Elvégeztük a Századvég Politikai Iskola Alapítvány mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.
A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező alapítvány közhasznúsági mellékletének
elkészítésért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos
munkánk a közhasznúsági melléklet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére
korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alapítvány nem auditált számviteli nyilvántartásaiból
levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2015.
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1. A számviteli politikához kapcsolódó kiegészítések
Mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év március 31.
Beszámoló fajtája: egyszerűsített éves beszámoló – mérleg A változat
Választott
eredmény
eredménykimutatás.

kimutatás:

civil

szervezetekre

vonatkozó

sajátos

A Társaság számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél
megbízhatóbb kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása.
A Társaság könyvvezetésének módja kettős könyvelés az általános szabályok szerint. A
számviteli nyilvántartások a számviteli szabályok alapján készülnek.
A társaság a mérlegkészítés időpontját, az eredmény kimutatás formáját és a beszámoló
fajtáját az előző évhez viszonyítva megváltoztatta az új jogi szabályozásnak megfelelően.
Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000.(XII.19)
Kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti
eredménykimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az
eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmazza.
Eszközök értékelése
A Társaság a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési költségen értékeli és
tartja nyilván.
A beszerzési költség a 2000. évi C. tv. 47-51. §-ban leírtakat tartalmazza.
Az eszközök nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt értékcsökkenés) kerültek kimutatásra
a mérlegben.
Az értékcsökkenés meghatározása a számviteli politika szerint, a használati idő függvényében
történik.
A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében a társaság maradvány értéket nem
számol, a bekerülési értéket a tárgyévben teljes egészében elszámolja a társaság költségként.
Eszközök értékcsökkenése
A Társaság a befektetett eszközök értékcsökkenését lineárisan számolja el, a Számviteli
Politikában megegyező kulcsok alkalmazásával.
A tárgyév folyamán, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.
Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától számol el a társaság.
2010. március 10-től az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása, az
értékcsökkenés és a bekövetkezett változások elszámolása elektronikus szoftver segítségével
történik.
Terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra a befektetett eszközök értékének
lecsökkenése azok megrongálódása, megsemmisülése esetén, illetve ha használati értékük a
Társaság tevékenységének megváltozása miatt megszűnik.
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Eszközök értékvesztése
Értékvesztést a Társaság a 2000. évi C. törvény 54-56. §. szerint számol el.
2015. évben értékvesztést a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nem számolt el, az előző
évek értékvesztéséből készletekre 421 e Ft, követelésekre 138 e Ft visszaírás történt.

2. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése
2.1. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése
A vagyoni helyzet alakulásának értékelésére a tőkeszerkezeti mutatók alkalmasak:
a) Tőkeerősség: Saját tőke/Források összesen*100 =

34,22%

b) Tőkemultiplikátor: Források összesen/Saját tőke=

2,92

c) Tőkefeszültség mutatója: Idegen forrás/Saját tőke*100=
d) Kötelezettségek részaránya: Kötelezettségek/Források összege*100=

189,23%
64,75%

2.2 Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése
a) Likviditási mutató: Forgóeszközök/Kötelezettségek*100=

130,17%

b) Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100=

130,17%

c) Pénzhányad mutató: (Pénzeszköz+Értékpapírok)/Rövid lejáratú
kötelezettségek*100=

1,62%

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. ESZKÖZÖK
3.1.1. Befektetett eszközök
3.1.1.1. Tárgyi eszközök
Az Alapítvány alakulása óta olyan tárgyi eszközök beszerzését hajtotta végre, amelyek nem
kizárólagosan a közhasznú tevékenységet szolgálják, hanem a vállalkozási tevékenységet is.
A tárgyi eszközök 2015. évi nettó értéke 186.786 e Ft. Immateriális javak mérlegben
kimutatott értéke a mérlegforduló napon 8.316 e Ft.
A 16305/03 és 16305/04 helyrajzi számú ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom van a
Magyar Állam javára 2016.12.31-ig.
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3.1.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök
A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.
3.1.2. Forgóeszközök
3.1.2.1. Készletek
A Társaság 2015.12.31-i fordulónapon 21.894 e Ft értékű készletet tart nyilván.
3.1.2.2. Követelések
A követelések között 996.587 e Ft vevőkövetelés, melyre 6.541 e Ft értékvesztés került
elszámolásra, valamint 42.547 e Ft egyéb követelés került kimutatásra 2015. december 31-én.
3.1.2.3. Értékpapírok
A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezett.
3.1.2.4. Pénzeszközök
Megnevezés
Összeg e Ft-ban
Pénztár
225
Elszámolási betétszámla
13.071
Összesen
13.296
A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró bankkivonattal egyező.
3.1.3 Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült
olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra
számolhatók el, valamint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után
esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.
Mérlegben szereplő tételei:
Bevételek aktív időbeli elhatárolásának:
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:

2.015 e Ft
1.928 e Ft

3.2. FORRÁSOK
3.2.1. Saját tőke
A saját tőkeként kimutatásra kerülő jegyzett tőke megegyezik a bíróságon nyilvántartásba vett
tőkével. A tőkeváltozás tárgyévi változása megfelel a Számviteli törvényben előírtaknak.
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Kimutatás a vagyon alakulásáról:
(e Ft)
Megnevezés

Előző év

D. Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

228.993
1 473
54.122
0
0
41.611
131.787

Előző év
helyesbítése

Tárgyév
433.494
1 473
227.520
0
0
176.151
28.350

Lekötött tartalékot, céltartalékot az Alapítvány nem képzett.

3.2.2.Kötelezettségek

Hátra sorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen:

0 e Ft
0 e Ft
820.316 e Ft
820.316 e Ft

Rövid lejáratú hitelek
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

143.369 e Ft
433.306 e Ft
243.641 e Ft

3.2.4 Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtt befolyt,
elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,
valamint a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a
mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, kerül számlázásra.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 5.008 e Ft
Költségek passzív időbeli elhatárolása: 7.083 e Ft.
2013 évben halasztott bevételként a Civil Információs Centrum pályázatával kapcsolatban
elhatárolásra került 1.151 e Ft. A projekttel összefüggésben beszerzett eszközök
értékcsökkenésével arányos feloldása után a pályázattal kapcsolatos passzív időbeli
elhatárolás 282 e Ft.
A fellelt leltártöbblet miatt 2015. évben kimutatott halasztott bevétel 645 e Ft.
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4. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Előző év e Ft-ban

Előző év
Tárgyév e Ft-ban
helyesbítése

1 610 616

1 170 352

10 070
107 822
0
107 605

3 469
66 485
0
65 805

847
0
0
0
1 729 355
1 527 104

243
4 015
0
0
1 244 564
1 042 603

1 070 778

664 129

307 705
37 829
14 308
145 468

350 232
58 105
14 593
3 559

17 698
0
1 555 957
1 485 493
173 398
0
173 398
0
173 398

7 331
0
1 039 844
866 453
204 720
219
204 501
0
204 501

megnevezés
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ
ÁRBEVÉTELE
AKTIVÁLT SAJÁT
TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
EGYÉB BEVÉTELEK
tagdíj, alapítótól kapott befizetés
támogatások
adományok
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
BEVÉTELEI
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
alapítótól kapott befizetés
támogatások
ÖSSZES BEVÉTEL
ebből közhasznú tevékenység
ANYAGJELLEGŰ
RÁFORDÍTÁSOK
SZEMÉLYI JELLEGŰ
RÁFORDÍTÁSOK
ebből vezető tisztségviselők juttatásai
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
RÁFORDITÁSAI
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
ebből közhasznú tevékenység
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
ADÓZOTT EREDMÉNY
Fizetett osztalék és részesedés
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
4.10. A társasági adó megállapítása

Az Alapítvány alaptevékenységének eredménye 176 151 e Ft. A vállalkozási
tevékenységének eredménye 28 350 e Ft. A kedvezményezett adóalap túllépésének aránya
7,82%
Az Alapítvány 2015. évi társasági adó alapja 2 190 e Ft, mely után 10% társasági adófizetési
kötelezettség, összesen 219 e Ft terheli az alábbi számítás alapján:
vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye
28 569 e Ft
kapott támogatás miatti adóalapot növelő tétel
5 147 e Ft
5 714 e Ft
célzott kedvezmény miatti adóalapot csökkentő tétel
végleges adóalap (28 569+5 147-5 714)*7,82%
2 190 e Ft
7

4.11 Kimutatás a cél szerinti (közhasznú) juttatásokról
Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében
juttatás összesen:
- pénzbeli juttatások
- természetbeni juttatások
Közhasznú működés költségei összesen:
Tovább utalt támogatás összesen:
ebből:
- pénzösszegben
- eszközértékben
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
- pénzbeli juttatás
- természetbeni juttatások
Egyéb:
Összesen:

nyújtott

Összeg eFt-ban
Előző évi
Tárgy évi
780
770
780

770

780

770

4.12 Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése
1. Központi költségvetési szerv
2. Elkülönített állami pénzalap
3. Helyi önkormányzat
4. Kisebbségi önkormányzat
5. Önkormányzatok társulása
6. NAV Szja 1 %-a
7. Költségvetésből összesen:
8. Magánszemély
9. Egyéni vállalkozó
10. Jogi személyű Gt.
11. Jogi személyiség nélküli Gt.
12. Közhasznú szervezet
13. Külföldi személy
14. 2015. évben ÁROP keretében
(Halasztott
bevételként a Civil

Támogatott cél

alaptevékenység

alaptevékenység

Támogatás összege (e Ft)
Előző évi
Tárgy évi
672
718
80

0
798

alaptevékenység

0
672
35 000

alaptevékenység

60 000

30 000

alaptevékenység

225
11 708

12
34 995

Információs Centrum pályázatával
kapcsolatban elhatárolásra került
1.151 eFt, mely a projekttel
összefüggésben beszerzett eszközök
értékcsökkenésével arányosan kerül
feloldásra.). A 2015. évi feloldás
összege 435 e Ft

4.13 Vezető tisztségviselők kölcsönei, garanciák
Az Alapítvány vezető tisztségviselői részére kölcsön folyósítására 2015-ben nem került sor.
A tisztségviselők garanciát nem vállaltak.
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5. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
A Századvég Alapítvány a magyarországi rendszerváltásban aktív szerepet vállalt fiatal
generáció szellemi arculatának kifejeződéseként jött létre. A kezdetben lap-, majd később
könyvkiadásra vállalkozó alapítvány a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés
mintáinak bemutatására törekedett. Az alapító szakkollégiumi nemzedék fontos szerepet
játszott az új magyar demokratikus jogállam és piacgazdaság megteremtésében.
Az alapítók azzal a szándékkal hozták létre a Századvég Alapítványt, hogy
• megteremtsék a lehetőségét a gyakorlati igényeket is figyelembe vevő magas
színvonalú politikatudományi képzésnek;
•

hozzájáruljanak a demokratikus politikai kultúra terjesztéséhez;

•

segítsék a civil társadalom összeszerveződését és hatékony képviseletét;

•

támogassák a társadalomtudományi kutatások új irányait;

•

ösztöndíjakkal segítsék a határon túli kisebbségek képzését és fiatal kutatók
tudományos tevékenységét.

Az alapítvány rendkívül fontosnak tartotta, hogy a színvonalas szakmai munkák
megjelentetésével párhuzamosan a politikatudományi oktatás és kutatás megújítása mellett
elkötelezze magát. Az alapítvány az elmúlt két évtizedben sikerrel teljesítette legfontosabb
célkitűzéseit, a magyar tudományos és közélet elismert és megbecsült szereplőjévé vált. Az
alapítványt a bíróság közhasznú szervezetként jegyezte be. Mára az alapítvány széles körű
tevékenysége végző szellemi műhellyé vált. Tevékenységének centrumában egyre inkább egy
olyan think tank jellegű munka áll, amely Magyarországon úttörő jelentőségű.
Magyarországnak szüksége van felkészült, az országot és az európai folyamatokat ismerő,
azokat értelmezni tudó fiatal szakemberekre. A kormányzati döntések egyre összetettebbé
válnak, így azok a kutatások, amelyek a döntések társadalmi feltételeit elemzik,
nélkülözhetetlenek a sikeres nemzetstratégia kialakítása szempontjából. Az alapítvány kiemelt
céljának tartja, hogy a stratégiai jelentőségű társadalmi kérdések megoldásához nyújtson
segítséget mind a szakképzés, mind a tájékoztatás, mind a kutatás terén kifejtett
tevékenységével.
Közvélemény- és Piackutatás
A Századvég Alapítvány Közvélemény- és Piackutatási osztályának kutatási tevékenysége
rendkívül sokszínű, alapvetően 4 fő területre bontható:
Politikai kutatások
A kutatások témái kiterjednek az egyes szakpolitikai területekre, aktuálpolitikai eseményekre,
párterőtérben tapasztalható mozgások vizsgálatára (párt- és személypreferencia vizsgálatok).
Kutatási módszerek terén egyaránt alkalmazunk kvantitatív (survey) és kvalitatív technikákat
(fókuszcsoportok). A rendszeres kutatásokból készülő termékek egy része stratégiai, másik
része kifejezetten a nyilvánosságnak szóló sajtótermék (publikációk, sajtómegjelenések).
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Szociológiai kutatások
E terület fontos célja a társadalom alapkérdéseinek vizsgálata, úgy mint az egyes demográfiai
szegmensek mélyszociológiai feltérképezése, a kapcsolati hálózatok kutatása és egyes
gazdaságszociológiai területek, mint például a lakossági konjunktúrára ható tényezők
elemzése. A szociológiai kutatások egyik része nagy volumenű, komplex módszertanú,
nagymintás kutatásokat tartalmaz, de ezeken felül jelentősek a rendszerint saját publikációra
készülő egy-egy érdekes szociológiai területet, vagy annak egy részét vizsgáló eseti kutatások
is. Kutatási területek a teljesség igénye nélkül: identitáskutatás, középosztály kutatás,
aktívkorúak vizsgálata, nyugdíjas kutatás, diaszpóra-kutatás, lakossági gazdasági közérzetre
ható tényezők vizsgálata. A kutatási termékek rendszerint nagy terjedelmű, tudományos
igényű tanulmányok.
Piackutatás, marketingkutatás
Klasszikus értelemben vett piackutatási feladatok tartoznak ebbe a csoportba. A kutatási
módszerek rendkívül változatosak kezdve a szakértői mélyinterjúktól, a reklámhatékonyságkutatásokon át a piac feltérképezésére és a szegmentációra alkalmas survey kutatásokig.
Gazdaságpolitikai kutatások
A társadalom egészét és a nemzetgazdaságot alapjaiban érintő szakpolitikai elképzelések és
nemzetközi folyamatok hatásainak vizsgálata. Ágazati törekvések és átfogó szakpolitikai
javaslatok költségvetési, gazdasági és társadalmi hatásainak a vizsgálata. A döntés-előkészítés
során az életszínvonal és a társadalmi jólét szempontjainak előnyben részesítése.
A gazdaságpolitika egyes szakterületeinek támogatása a világban hasonló feladatokat ellátó,
jól működő intézmények tevékenységének bemutatásán keresztül. A társadalmat érintő
gazdasági folyamatok értelmezése, média-reprezentációja.

Könyv- és lapkiadás
A kiadói tevékenység a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kezdetektől fogva felvállalt és
hangsúlyos tevékenységi köre. A 2015. év a Kiadó szempontjából azt jelentette, hogy tovább
tudtunk menni azon az úton, amit kijelöltünk önmagunknak.
A Századvég folyóirat változatlan szerkesztőségi összetétellel működött, az egész éves
munkát a rendszeres szerkesztőségi ülések fogták össze. A tervezett négy lapszám (75., 76.,
77., 78.) határidőre megjelent. A Nemzeti Érdek folyóirat összevont számokkal (11-12., 1314.), de ugyanazon a magas színvonalon jelent meg, mint a korábbi években. Továbbra is
jelentős színtere a magyarországi nemzetstratégiai gondolkodásnak.
Fontos megjelenési területnek tekintjük az Ünnepi Könyvhét időszakát, így 2015-ben
három könyvünk megjelenését is erre a hétre időzítettük. A Kiadó 2015-ös nyilvános
megjelenései az Ünnepi Könyvhétről elmozdultak az Alapítvány különböző nyilvános
rendezvényei, konferenciái irányába is. A fentebb említett folyóiratokon túl összesen öt új
könyvet adtunk ki 2015-ben.
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Minden évben jelentős akciókkal kedvezünk olvasóinknak. Újdonságainkat 20
százalék kedvezménnyel, régebbi, de értékes köteteinket pedig akár 70 százalékos
kedvezménnyel megvásárolhatják az érdeklődők.
A 2015-ös esztendőben tehát további erőfeszítéseket tettünk, hogy elérjük az általunk
kitűzött célokat, vagyis hogy igényes, hiteles és közérthető formában jelentessünk meg új és
mindig időszerű gondolatokat
Civil tevékenység
2012 óta működik a Századvég Politikai Iskola Alapítvány egységes civil projektje, a
Budapesti Civil Információs Centrum, mely egy országos hálózat tagjaként a budapesti
székhellyel rendelkező civil szervezeteknek nyújtja ingyenes szolgáltatásait rendezvények,
képzések és személyes szaktanácsadások formájában.
A Civil Információs Centrum 3 és fél éves fennállása alatt mindeddig csaknem 2 500 civil
szervezetet tudott közvetlenül bevonni a programjaiba. Közel 300 rendezvényt szervezett és
bonyolított le, 2 600 órában adott tanácsot, 40 db havi hírlevelet küldött ki, csaknem 150
partnerségi megállapodást írt alá önkormányzatokkal, vállalatokkal és civil szervezetekkel
egyaránt, önálló Facebook-oldalt tartott fenn – mindezt két főállású alkalmazott és megbízott
alvállalkozók segítségével.
A Civil Információs Centrum szolgáltatásait igénybe vevő szervezeteket – a teljesség igénye
nélkül – aktuális információkról, törvényi változásokról, forrásteremtési és pályázati
lehetőségekről tájékoztattuk; nemzetközi kitörési stratégiákat dolgoztunk ki velük
együttműködésben, pénzügyi, adózási ismereteket adtunk át nekik, segítettük a digitális
világban való eligazodást, brandépítési és kommunikációs workshop-sorozatokat tartottunk,
illetve elősegítettük az üzleti szférával kiépíthető partneri együttműködési lehetőségek
felkutatását is. Egynapos képzéseinken eddig összesen több mint háromszázan vettek részt,
ahol többek között a hatékony projektmenedzsment technikáját sajátíthatták el.

Oktatás-képzés
Az Alapítvány oktatási tevékenysége a szervezet elnevezésébe is belefoglalt, alapvető cél
szerinti tevékenység. Az oktatási tevékenység magját képező „Politikai kommunikációs
tanácsadó” szakirányú továbbképzés 2015-ben is futott. A politikai kommunikációs tanácsadó
képzés elsősorban a nyilvánosság előtt lejátszódó politikai közlésfolyamat, kampánystratégiák
és a politikai kommunikáció egyéb részterületei által felölelt problémakörök vizsgálatára
összpontosít.
A Századvég Iskola és a Budapesti Metropolitan Egyetem tevékenysége hozzájárul a
működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati rendszer
számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a szakma
legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs képességeket
sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a későbbiekben a
munkájukban kamatoztathatnak.
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Az oktatás célja, hogy:
-

olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek,
intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;

-

a különböző szintű – központi és helyi – közigazgatási szervezetekben dolgozók
szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, kommunikációs képességeik továbbépítése;

-

a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutasson,
speciális tudást nyújtson;

-

megfelelő ismerteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában
tevékenykedők számára;

-

a civil társadalom és a nonprofit szektor szakembereinek magas szintű képzésével
segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk
professzionalizálódását;

-

az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a
demokratikus politikai kultúra fejlődését.

Migrációkutató Intézet
A Migrációkutató Intézet – a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Mathias Corvinus
Collegium együttműködése eredményeként – a migráció interdiszciplináris igényű
kutatásának tudományos műhelyeként 2015. szeptember 11-én került felállításra, a szakmai
munka szeptember közepén kezdődött meg. Az Intézet munkatársai a kezdetektől elsősorban
– de nem kizárólagosan – a biztonságpolitika és integráció, a közel-keleti térség és az iszlám
radikalizáció, a menekültügy és uniós fejlesztéspolitika területén tevékenykednek.
Vezető kutatói rendszeresen készítettek egy-egy aktuális kérdést körbejáró elemzést, emellett
több írásuk jelent meg egyes internetes sajtóorgánumok hasábjain, s valamennyien publikáltak
a Nemzeti Érdek 2015 novemberi, migrációról szóló számában is. Médiaszereplést 2015
végéig mintegy 40 alkalommal vállaltak televíziós egyaránt. Az Intézet egy vezető kutatója a
Mathias Corvinus Collegium óraadója; angol nyelvű biztonságpolitikai, menekültügyi és
migrációs tárgyú előadásaira heti rendszerességgel kerül sor. Kollégáink emellett szakmai
előadásokat is jelentős számban, mintegy 10 alkalommal vállaltak középiskolák,
szakkollégiumok és szakmai testületek számára, Magyarországon, az Egyesült Királyságban
és Erdélyben egyaránt. 2015. december végén készült el az Intézet első, angol nyelvű
elemzése „Europe’s migrant crisis – a comprehensive analysis” címmel. Az anyag elsődleges
célközönségét a Magyarországra akkreditált külképviseletek és külföldi partnerszerveink
jelentették, de az összefoglaló az Intézet honlapjának angol nyelvű felületén is elérhető.
Emellett – kormányzati megrendelésre – ugyancsak tavaly készült el egy összehasonlító
tanulmány a jelenleg ható migrációs folyamatok nemzetközi szinergiáiról (több mint 300
oldal terjedelemben). Fentiek mellett az Intézet esetenként kormányzati háttéranyagok
készítésében is segédkezett.
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6. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek kimutatása
Támogatást adó neve

Szerencsejáték Zrt.

Szerződés
kelte

2015.12.15

Összeg
(Ft)

30 000 000

Utalás
időpontja

2015.12.18

NFÜ-ÁROP

2012.10.26

15 333 510

2015.08.06

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2015.05.07

19 227 110

2015.07.24

Támogatás célja
Az Alapítvány kutatási tevékenysége
Médiaelemzési anyagok elkészítésére,
beszerzésére fordítottuk
Civil Információs Centrum
Civil Információs Centrum működtetése,
eszközvásárlásokra,
munkabérekre,
rendezvényekre
és
konferenciára
fordítottuk.
Civil Információs Centrum
Civil Információs Centrum működtetése,
eszközvásárlásokra,
munkabérekre,
rendezvényekre
és
konferenciára
fordítottuk.

7. Tájékoztató rész
A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 44 fő.
A környezetre káros tevékenységet a Társaság nem végzett és környezetvédelmi beruházás
megvalósítására nem került sor.
Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott.

dr. Lánczi András
elnök
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