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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
A Nyitott Társadalom Alapítványt 1989. év júliusában alapították. A Fővárosi Bíróság 1049
szám alatt vette nyilvántartásba 1991. január 17-i 8.Pk.64.740/1990/2. számú végzésével.
Az alapító kérésére a Fővárosi Bíróság 2006. december 6-i végzésében elrendelte a K&H
Nyitott Társadalom Alapítvány és a K&H Táncsics Mihály Sajtóalapítvány egyesítését, oly
módon, hogy utóbbit törli a nyilvántartásból és jogutódja a Nyitott Társadalomért Alapítvány
lesz. Tekintettel arra, hogy a végzés 2007. január 2-ával vált jogerőssé a kuratórium
4/2006.(XII. 20.) számú határozatában egyhangúan úgy döntött, hogy 2007. január 1-ével a
jogutód K&H Táncsics Mihály – a Nyitott Társadalomért Alapítvány felelt az egyesített
alapítványok kötelezettségeiért.
Az alapító a kitűzött célok maradéktalanabb végrehajtása és a megnövelt vagyontömeg
hatékonyabb működtetése érdekében 2010. áprilisban kezdeményezte a K&H Táncsics
Mihály – a Nyitott Társadalomért Alapítvány és a K&H Murillo Alkotó és Előadó-művészeti
Alapítvány egyesítését. A Fővárosi Bíróság 2010. június 25-i jogerős végzésében elrendelte
az alapítványok egyesítését azzal, hogy utóbbit törli a nyilvántartásból, jogutóda a 1049.
sorszám alatti K&H Táncsics Mihály – Nyitott Társadalomért Alapítvány, mely közhasznú
szervezetként működik tovább.
Az alapító szándékának megfelelően az alapító okiratban foglalt célok megvalósítása
érdekében a 137.700 eFt alapítványi tőke is felhasználható.
Az alapítvány neve: K&H Táncsics Művészeti Alapítvány – a Nyitott Társadalomért.
A szervezet székhelye 2012. január 12-vel, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény alapján 2014. július 4. napjától közhasznú
szervezet.
Az alapítvány alapvető, közhasznú célja a társadalmi haladás támogatása a különböző
társadalmi mozgásformák, szervezetek segítésén keresztül, amelyek a szellemi értékek
feltárását és gyarapítását szolgálják, valamint hazánk aktívabb jelenlétének segítése az
Európai Közösségben. A célrendszerhez tartozik továbbá a független sajtó
kibontakoztatásának, a kulturális sajtó és az irodalmi publikáció működési feltételeinek
javítása, az e területen tevékenykedők alkotói körülményeinek javítása, valamint a művészeti
értékek megőrzésének és gyarapításának elősegítése.
Az alapítvány közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség
megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt közfeladatok feltétereire, valamint a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4.§ban foglaltakra.
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SZÁMVITELI POLITIKA
A mérlegkészítés napja a tárgy évet követő január 31. A korábbi évek gyakorlata alapján ezzel
az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja
között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
Az alapítvány kettős könyvvitelt alkalmaz, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai
folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki. Az egyszerűsített éves beszámolót a
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben készítette el.
A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény,
továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes
szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.
A mérleg tartalmának meghatározására a hivatkozott kormányrendelet és a számviteli törvény
22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a Szt. 70-87. §aiban, illetve a kormányrendelet előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.
Az alapítvány bevétele minden olyan bevétel, amely a vállalkozási és alapítványi célú
tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a céltámogatást is. Az alapítvány kiadásai a
vállalkozási és alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, az alapítvány működési
költségei.
A befektetett eszközök a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben
nettó értéken történik. Az eszközök bekerülési értéke a beszerzési ár, mely tartalmazza az
aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Az eszközök
értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben
rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100 eFt
egyedi bekerülési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben leírjuk.
A vásárolt értékpapírok csak akkor kerülnek a befektetett eszközök csoportjába, ha azokat
várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként
nyilvántartott értékpapírt a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a
forgóeszközök között szerepel.
A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In
First Out) módszer alapján történt, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben
meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoltuk el.
A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett
kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.
Az alapítvány az időbeli elhatárolások elszámolását - év végére ütemezve - a Számviteli
törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források
értékelése és mérlegben való kimutatása a Számviteli törvény általános előírásai szerint
történt, hasonlóan a gazdálkodásra vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően.
Az alapítvány a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem
előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez
kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző
évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt. Az adatok a számviteli előírások
szerint összehasonlíthatóak.
A Számviteli törvény és a hivatkozott kormányrendeletek előírásai szerint az alapítvány
rendelkezik számlarenddel és számviteli politikával.
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A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE
Az alapítvány tárgyévi eredménye 12.300 eFt tőkenövekedés, szemben az előző évi 5.416 eFt
tőkenövekedéssel. A pozitív tőkeváltozás annak eredménye, hogy az alapító 2015. évben négy
éves tartós támogatás folyósításáról döntött és a támogatások mértéke szerényebb volt.
A támogatás következtében a saját tőke és az egyesített tőke aránya az 26,12 %-ra javult.
Az alapítvány könyveiben 33.794 eFt bekerülési értéken nyilvántartott Aranykosár befektetési
jegyek nettó eszközértéke 2017. december 31-én 34.103 eFt volt. Az ideiglenesen szabad
pénzeszközökért 2017. évben egy alkalommal vásároltuk értékpapírt 11.998 eFt összegben;
5,17 % bekerülési áron.
Az alapítványi bankszámlán általában csak a folyó kiadásokhoz feltétlenül szükséges
pénzösszeg van, az év végi állomány az érték papírszámlával együtt 1.919 eFt volt.
Az alapítvány 300 eFt tárgyi eszköze a beolvadt Murillo Alapítványnál egy támogatás
elszámolási hiányosságai miatt ellentelezésként kapott festmények bekerülési értéke.
Rövid lejáratú kötelezettség a könyvvizsgálói díj II. része; melyet korábban – a számlázás
miatt – passzív időbeli elhatárolásként mutattunk ki.
Aktív időbeli elhatárolás a decemberi bankkamat és a következő évi postafiók bérlet díja.
Az alapítvány összes bevételéből 15 millió Ft volt az alapítói támogatás; 3 millió a K§H
Biztosító támogatása volt. A befektetések hozama 683 eFt, az éves bankkamat 40 eFt volt.
Az európai kapcsolatok erősítésének érdekében a belga nagykövetség rendezvényeinek
megtartásához 420 eFt-ot, a Ferencvárosi napok rendezvényére 100 eFt-ot hagyott jóvá a
kuratórium. További három alapítvány kapott összesen 320 eFt összegű támogatást
rendezvényeinek megtartásához. A hátrányos helyzetű gyerekek kulturális programjainak
megvalósítására összesen 1.609 eFt-ot biztosítottunk.
Az éves működési költségek (3.974 eFt) lényegében nem változtak és a következők voltak:
működési-kezelési (jogi és titkársági) költség 2.743 eFt, számviteli szolgáltatás 990 eFt, a
könyvvizsgálói költség 139 eFt. Az értékpapírok kezelés költsége 8 eFt-ot, a postafiók bérlet
22 eFt-ot, az irattári költség 45 eFt-ot, a bankköltség 27 eFt-ot tett ki.
Az alapítvány 2017. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

2018. január 31.
Készítette: Holocsi Ferenc
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