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A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimol6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet I pK_642

2O2O.6v

Tdrgy6v:A szervezetet nyilventart6 bfr6s6g megnevez6se:

1 F5vdrosi Tdrv6nvsz6k
rd6szakterjedetme: eo6sz6v ffi tored6k6vf EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

id6szak kezdete id6szak v6oe

Vdlassza ki, hogy a beszAmo16 (6s kdzhasznf sAgi mell6klet) az al6bbiak k6ziil melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sz6rmaztatott jogi szem6ly)
x
T

Szervezet neve:

Fti ggetlen Ujs6gfr6k Alapftv6nya
Szervezet sz6khelye:

rr6nyrt6sz6m: 
EEEE]

Telepul6s: Budapest
Kozterulet neve:

HAzsz{m:

Vdrosmarty KdzterUlet jellege

tr--__l
r;*-__l
'E-----lF--J L6Pcs6h6z: t----l Emelet: Ajt6

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
Teleptjl6s:rranyit6sz6m: IIII

Kozterulet neve:

Hdzszdm:

Kdzteruletjellege: 
t---__l

[-_l Ajt6: l--i

m-m-lolofololoF-I_slNyilviintart6si szdm:

Ugysz6m:

Szervezet / Jogi szemdly szervezeti

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti
k6pvisel6j6nek neve:

K6pvisel6 al6irdsa:

Keltez6s:

Budapest,

m.f6l1Ef5FI/lTleleFl

egys6g

egys6g

ad6szdma: EEEEEEEE-E_EE

EEEE_EE_EE
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimol6ja r6s kiizhasznfsdgi melldklet I pK_642

2020.'6v

dreffii
rrnrrlE dl

tr-N
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FUg getlen Ulsegfr6k Alapftv6nya

Azegyszerfisitett6vesbeszdmol6m6rlege (Adatokezerrorintban.)

El6z6 6v El6z6 6v
helyesbit6se

T6rgy6v

rszrcozOx (errlvnr)

A. Befektetetteszkozok LO 774 9 815

l. lmmateri6lis javak 10 169 8 983

ll. T6rgyi eszkozok 609 832

lll. Befektetett p6nzr.igyi eszkdzok

B. Forg6eszkozok L2420 23 7L7

l. K6szletek

ll. Kovetel6sek 5 768 4 476

lll. Ert6kpapfrok

lV. P6nzeszkdzok 7 052 L8 841

C. Aktfv id6beli elhat6rol6sok 5 517 25 88L

ESZKOZOK OSSZESEN 291"r5 59 413

FoRRASoK (pnsszlvnx)

D. Saj6t t6ke 2 596 5 4l_8

l. lndul6 t6keijegyzett t6ke

I l. T6kev6ltoz6s/ered m6nv 4 976 2 596
ilt. Lekotott tartal6k

lV. 6rt6kel6si tartal6k

V. Tdrov6vi eredm6nv alaptev6kenvs6qb6l
(koZhaszn0 tevekenys6gb6l) -3 445 2 422

Vl. Tdrgy6vi eredm6ny v6llalkozdsi tev6kenys6gb6l 1 065

E. C6ltartal6kok

F. Kotelezetts6gek L5 83r. 44 4L9

l. Hdtrasorolt kotelezetts6oek

ll, Hossz0 lej6rat[ I<otelezetts6gek

lll. Rovid lej6rat0 kotelezetts6gek r.5 83r, 44 4L9

c. Passziv id6beli elhatdrol6sok 10 688 I 576
FORRASOK OSSZESEN 29 LLs 59 4r.3

Kititlt6 verzi6 :3.5.0 Nyomtatvdny verzi6: 1.3 Nyomtatva: 2021,05.27 L3.40.57
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A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves beszfmol6ja 6s kiizhasznfs6gi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisftett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatAsa
(Adatok ezer forintban.)

AI rptev6kenys6g V6llalkozAsi tev6kenys6g Osszesen

el6z5 6v el6z6 6v
helyesbitese

ErgyAv el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

6rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbit6se

ftrgydv

1, Ert6kesit6s neft6 arbev6tele 456 2 909 3 365

2. Aktivalt sajet teljesltm6nyek
erteKe

3. Egy€b bev6telek 25 835 39 238 25 835 39 238

ebb6l:

- tagdfj

alapit6t6l kapott befizet6s 3 035 3 035
- t6.mogat6sok 24 269 34 699 24269 34 699

ebb6l: adomiinyok

4. P 6nzij.gyi m [ive lete k
oevetelel 93 L243 93 1,243

A, Osszes bev6tel (1,+-2+3+4) 26 384 40 481, 2 909 29 293 40 48L
ebb5l: kozhaszn0 tev6kenvs6o
bev6telei 26 384 40 487 26 384 40 48r

5. AnyagjellegU r6ford itAsok L2 023 L6 352 L2 023 t6 352
6. Szem6lyi jellegU rAfordit6sok L299L 15 059 TTOL t4 692 15 059

ebb6l: vezetS tiszts6oviselSk
iuttatAsai 7 L7L 7 L7L 7 L7t 7 I7L

7. Ert6kcsokken6si leirAs 1 594 1 535 1 594 I 535

8. Egy6b rAforditAsok 1746 3 855 1-746 3 855

9, .P 6nzigy.i m fi vel etek
ralorotlasal t 475 858 L 475 858

B. Osszes rAfordit6s
(5+6+7+8+9) 29 829 37 659 ITOL 3L 530 37 659

ebbSl: kdzhaszn0 tev6kenys6g
r6forditdsai 29 829 37 658 29 829 37 658

C. Ad6zds el6tti eredm6ny
(A-B) -3 445 2822 L208 -2237 2822

10. Ad6fizet6si kotelezetts6o L43 L43
D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) -3 445 2822 L 065 -2 380 2822

FU g getlen Ujsegfr6k Alapftv6nya

:

Kit6lt6 verzi6:3.5,0 NyomtatvAny verzi6: 1.3 Nyomtatva: 2021,05.27 13,40.58
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves b eszilmol6j a 6s kiizhasznrisiigi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve;

Fti ggetlen Ulseg fr6k Alapitv6nya

Az egyszerfisftett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatAsa 2. Adatokezetrorintban.)

Alaptev6kenys6g VAllalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesblt4se

tArgy6v el6z6 6v el6z6 6v
helyesbit6se

tArgy6v elSzd 6v el6z6 4v
helyesbit6se

6rgyev

Tai6koztat6 adatok

A. K6zponti k6lts6gvet6si
tamo0atas

ebb6l:
- normativ temogates

B. Helvi onkorm6nvzati
kolts6gvet6si tamo'gatas

ebb6l:
- normativ tamogaus

C. Az Eur6pai Uni6 strukturAlis
alapiaib6l, illetve a Koh6zi6s
Alapbol nyrijtott temogatas

D. Az Eur6oai Uni6 kolts60-
vet6s6b5l Vaqy mds ellami6l,
n emzetkozi sZ-ervezett6l
sz1rmaz6 t6mooatAs

E. A szem6lvi iovedelemad6
meqhatAroz6tf 16sz6nek az
addz6 rendelkez6se szerinti l'el-
haszndl6sdr6l sz6l6 1996. 6vi
CXXV|.torveny alapjen atutalt
osszeg

4 880 5 433 4 880 5 433

F. Kozszolgaltatasi bev6tel

G. Adom6nyok

Kd nyvvizs g6l6i zfir ad6k
Az adatok konywizsg6lattal ala vannak tdmasztva. n tsen B Nem

Kitiilt6 verzi6 :3.5.0 NyomtatvAny verzi6: 1.3 Nyomtatva: 2021.05.27 13.40.58



A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

r-6ves beszfmol6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet I pK_642

2O2O.6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

1,1 Szervezet

Ftiggetlen Ulsag ir6k Alapitv6nya
L.2 Sz6khely
lr6nyit6szAm:

K6zterrilet neve:

H€tzsz€tm: L6pcs6h6z:

egys6g1.1 Jogi szem6ly szervezeti

EEEE rerepur6s:

Emelet:

KozterLilet

F;--_-I 5.

L.2 Sz6khely
lrdnyft6sz6.m:

Kozterulet neve:

Hitzsz€tm: t--_l L6pcs6hdz: t-_l Emetet: t-__l Ajt6:

1.3 Ugyszim:

1.4 Nyilvantartdsi szdm:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg

L.6 Szeruezet / Jogi szelm6ly szervezeti egysdg
KepvlseloleneK neve:

lEd-o l-E / EEffiEm /E el efcl

m-m-FFIoT.loFf''l
ad6sz5,ma: EEEEEEEE-E-EE

n S6ndor

Kdztertilet

2. Ti{rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznf tev6kenys6gek bemutat6sa

3$2$-b*n, is a t€my.eke$, al,*pul6, rninlls6gi (js6qir$s tdrn*Eet*s6ra ir$nyult. A
tl-19 j4rw*ny kfiriilm€nyei k$z$,n *E Al*fit$6nlr kr.il$rl Frsjeldet indft*n err$I, hesy * jdrw$ny 6s *
ntdn mik6nt hatstt a sz,erkesatss6gi nru:nlc6ra. Em'ell€tt sadm<ls p{sdcast s$rsrar elk€szft€sr$t t6mcrgan*

js$*llemis4i.E, * tfelldssr'ebads*g €s srkszinlls6g, valannint *. rer*dsaerv$lt6s hsgy.*t€kdnek a t€nr*lctirhen.
Alapiw6ny kiil,&n figyelmet fer ft{}tt az i'd6selrlr n€mzed,6k nr$dietu'dtstsss6g$nak er$sft€s€re, egyben
ft*ItEt i*4 sn,liR,e t*rt]en megielen$ gyfitsletkelt6 €s fiilrevez,ets t€rt*lmBk m.$Eitsroz.Ssd.t. ,S,E Alaplt$tny
ltegy 10 s,nlin'e szsknrai rendezu€nyt t€Ftatt! *nr€lyek uirlsG ydltszBt*t tfihb sz6aen takiBreftek me$ s.

3. Kcizhaszn{ tev6kenys69ek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhasznd tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kdzhasznf tev6kenys69hez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszabiilyhely:

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja:

3.4 Kijzhasznti tev6kenys69 b6l r6szesii16k l6tsz6ma:
3.5 K6zhasznti tev6kenys6g f6bb eredm€nyei:

Kit<ilt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvdny verzi6: 1.3 Nyomtatva: 2021.05.27 13.40.58



A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

rlves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisilgi mell6klet I pK_642

2020. ev

dre

ffi
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve;

5.1 C6l szerinti juttatas megnevez6se Etozo ev TArgy6v

kcilts6gekre, riifordit6sokra kapott tdm 24 269 34 699

5.2 C6l szerinti juttatas megnevez6se El5z6 6v Targy 6v

5.3 C6l szerinti jutattas megnevez6se El5z6 6v Targy 6v

C6l szerinti iuttatesok kimutatesa
(Osszesen) -

24 269 34 699

C6l szerinti iuttatdsok kimutatdsa
(mind0sszeSen) 24 269 34 699

5. C6l szerinti jutatt6sok kimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 tisztsdgvisel6knek ny0jtott juttates

6.1 Tiszts6g El6z6 ev (I) TArgyev (2)

k6pvisel6 7 77L 7 t7L

6,2 Tisztseg El6z5 6v (I) T6rgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nv(itott
juttates (mind6sszesen) : 7 L7t 7 L7L

Ftig getlen Ujseg ir6k Alapitv6nya

KitOlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvdny verzi6: 1,3 Nyomtatva; 2021.05.27 13.40.58



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I pK_642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Kclzhasznf jo96ll6s meg6llapitisdhoz sziiks69es mutat6k (Adatok eze r forintban.)

Alapadatok ElSzd ev (I) Tdrgyev (2)

B. Eves iisszes bev6tel 29 293 40 487

ebbSl:

C. A szem6lvi irivedelemad6 meqhatiirozott r6sz6nek az
ad 626 re n d dl k-ez6se sze ri nti f e I h-aszn6liis6r6 | sz6 16
1996. 6vi CXXVI. t6rv6ny alapjan iitutalt 6sszeg 4 880 5 433

D. KdzszolgAltatiisi bev6tel

E. Normativ tiimogatils

F. Az Eur6pai Uni6 strukturdlis alapiaib6l. illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nvujtott tamogdtas

G. Korrig6lt bev6tel [E-(C+D+E+F)] 24 4t3 35 048

H. Osszes rdfordft6s (kiad6s) 31 530 37 659

l. Ebb6l szem6lyi jellegfi r6forditds L4 692 15 059

J. Kdzhasznf tev6kenys6g riford itaisai 29 829 37 658

K, Ad6zott eredm6ny -2 380 2 822

L. A szervezet munkiijAban kdzrem(kdd6 kdz6rdekfi 6nk6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 szem6lvek sz6ma
(a kdz6rilekt 6nkdntes tev6kanvs6qr6t sz6l6
2005. 6vi LXXXVI|l. t6rv6nynek meg'lelel6en)

E r 6fo r r 6s e I I Atotts 6.9 m u tat1 i Mutat6 teljesftfse

Igen Ay'em

Ectv. 32. 9 (4) a) [(81+82)/2 > 1_.000,000, - Ft] x n
Ectv. 32.9 (4) b) [K7+42>=91 tr T
Ectv. 32. 9 @ c) [(11_+12-A1-A2)/(H1+HZ1>=9,251 T tr

T 6rs ad al m i t*m og atots eg m u tat6 i Mutat6 teljesit6se

Ectv. 32. 6 (5) a) KCI_+C2V(G1+G2) >=Q,Q)l tr n
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J1+J2)/(H1-+H2)>=o,5] E u
Ectv. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f6] u x

FiJ g getlen Ujsegfr6k Alapitv6nya

Kit6lt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatveny verzi6:1.3 Nyomtatva: 202L05.27 13.40.58



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszilmol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatdsi program elnevez6se: Trolltalanit6s (Get the Troll out) lll. - A vallasi tolerancia 6s a sokszinfis6g temogatasa

Tdmogat6 megnevez6se: M6dia Diversity lnt6zet

Tamogatas forr6sa:

kdzponti kolts6gvet6s !
onkormdnyzati kolts6gvet6s n

mnemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6 !
TdmogatAs id6tartama: 2019. december L. - 2O2L. febru{r 28.

Tiimogat6si osszeg: LL 358

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 osszeg: LL324

- targy6vben felhaszn6lt 6sszeg: It 324

t6rgy6vben foly6sitott osszeg : 11 358

Tdmogatds tlpusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
m

Tdrgy6vben felhaszniilt ajsszeg r6szletezese jogcimenk6nt:

Szem6lyi 5 LO7

Dologi 6 2L7

FelhalmozAsi

Osszesen: LI 324

Temogates targy6vi felhasznilliisdnak szoveges bemutat6sa:

ts6g, sa*lr€rt6i ia figyel€s, ciftkfrds, psdeast k€szft€s, r,Sd i6nrfi s*r, F$d*astletuiteli tan*essd*s

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tevdkenys€gek 6s programok bemutatAsa

Tr*lltal*nft6s {€iat th€ Trel,ls Sutl} cfmil n,emzetkiiai p,roj*kt tn@ fiat6rlakh.$z
i krizilss6gi- m€diap,l*tf*rm*ksn hlvja fel *. fiq16elmet e u*tl6si krieiiss€geket ds t*sei*ndFgeket 6iinr,6
relmetl+nsEgre €s, idegeingyfi:l$letre. A prujelrrt r$sae az $ftliile tfl'talnrak nrsnitoreessa, iyllv,sn:*s rendeav€nyek

tslj$bb6. r*ndnr,ftk, igy Fsdsest epia,6d.ek el&*llft$s*ne.k a rAm*gat$sa.

Fti ggetlen Ujsagir6k Alapftv6nya

Kititlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvany verzi6: L.3 Nyomtatva: 202L.05.27 1 3.40.58



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisdgi melldklet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6.mogat6si program elnevez6se: M6diatudatossii,g az id6sebb korosztdlyban a V4 orsziigokban - L

T6mogat6 megnevez6se: Transitions (TOL)

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s !
onkormS.nyzati kolts6gvet6s n

mnemzetkozi Jorr6s

m6s gazd6lkod6 n
Tdrmooat6s id6tartama: 2019. dprilis L5- 2O2O. janud,r 31".

Tdmogatdsi osszeg: 4 549

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: L 809

- tArgy6vben felhaszndlt osszeg: I 809

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 302

Tdmogat6s tipusa: visszat6rftend6 n vissza nem t6rftend6 frl
T4rgy6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 395

Dologi L 4L4

Felhalmoz6si

Osszesen: L 809

T6mo gatds tdrgydvi felhasznAl6s6nak szdveges bemutatasa:

Al*pftudny uezet$j€nek szenr€lyes i,ellegtl rdf,erdlt6s*i, ,el6*ddk dija, rrr+nd6gl6t*s 6s teremh€rleti dfj

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

m€di,atudars.ss$g ersslt€se a s$ 6.v l.elettiek kiirr'€&en,, kiil,ri'naie r€kintefiei a viidglr6l6n terleu,o
*lm+kra- Felm6r6s tr€szft€se aa id$sehb nsmaed$k nrediefegyasat*si sro'k*ssir,6l, aktetssi temetika €s
edanyagok dsszsdllftA$a. M{lhelyfog:lalkr*;Ssok r,artdsa qpu,grdfjas klub*klren, t6m*g,*tve. ezeel er id.Bsek

igazedds6t a f{}lyamfftssan v6lter6 m,6diauil,6g.f,han, els.segftr*e s hirfom6sok nregv6lasztAssr 6s e rnenipulatfu
rtalmak kisailr$set

Fti ggetlen Ujsagfr6k Alapftv6nya

Kititlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvany verzi6lL.3 Nyomtatva: 202L.05,27 13.40.58



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves b 6sziimol6 j a 6s kii-zhasznrisii gi meildklet

2020. 6v

PK-642

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tdmogatdsi program elnevez6se: M6diatudatoss6g az id6sebb korosztiilyban a V4 orsz6gokban - ll.

Tiimogat6 megnevez6se : Transitions (TOL)

Tamogatas forr6sa:

kozponti k6lts6gvet6s n
onkorm6nyzati kolts6gvet6s !
nemzetkozi forr6s m
mAs gazddlkod6 !

T6mogatds id6tartama: 2O2O, tebruar L- 2O2L.O2.2A.

Tiimogat5.si osszeg: 6 405

ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 4 889

tArgy6vben felhasznAlt osszeg : 4 889

- tArgy6vben foly6sftott osszeg: 5 916

T6mogatds tipusa: visszat6ritend6 n vrssza nem t6ritendd
m

Tiirgy6vben felhaszniilt aisszeg 16szletez6se jogcimen k6nt:

Szem6lyi 3 024

Dologi L 865

Felhalmoz6si

Osszesen: 4 889

Tdmogatds tergydvi fel haszn616sdnak sz6veges bem utat6sa:

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa
m€d,ietudetsssfg er6slt$ise e Sl €v feleniek kt$r6hen, kii,t6,n
rte*lm'ekra- Oktatf,si temetilca 6s seg6d.anyag,ok cissae*!lit6sa ft!filletyfelgtetkclzdsg.k tert6sa nyugCil*s klulr,okban €sllin€ feliiletskeR, tdnro-gatv* ee:e[ ez id6.sek kiigezer!*s*t a f*lyarnat+san vdltoes nr€oi.a vildg,Sr,air, etcsegitve a
rfsrrdsok nregv,Elasztf;s6t €s e. metnrip.u latfu t*rtalnrsk ki,se$.r€s€t.

dija, uideo film k€sz nrtXksd6si kslt$6S,ek dfj, t€leks,nrmu Irirdet6s. lT
eger*s], berkri'lts6gek

Fti g getlen Ujsegir6k AlapitvAnya

Kitcilt6 verzi6:3,5.0 Nyomtatviiny verzi6: 1.3 Nyomtatva: 2021-,05,27 13,40.S8



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besziimol6ja 6s kiizhasznfsiigi melldklet PK-642

2020.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: A Covid-jiirvAny hatiisa az 6js6.gir5i munk6ra

TAmogat6 megnevez6se: IFEX (lnternational Freedom of Expression Exchange)

Tamoqatas forrdsa:

kOzponti kdlts6gvet6s

on korm6nyzati kolts6gvet6s

n
n

nemzetkozi forr6.s B
miis gazd6lkod6 n

Tamogates id6tartama: 2020. jrilius 1- -2O2I. februdr 28.

Tamogatesi osszeg: 3 7t7

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: r 352

t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg : 1.352

t6rgy6vben foly6sftott osszeg : 3 7!7

Tiimogat6s tipusa: visszat6rltend6 ! vissza nem teritendci
m

Tdrgy6vben felhasznelt iisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 565

Dologi 747

Felhalmoz6si

6sszesen: t 352

T6mogat6s tdrgy6vi fel haszn616sSnak szdveges bemutat6sa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa
prejekt e6lja, h.sgl megk'iinnyitse €s el,Gsegitse a{i*lrid

nf+rm6ci6kh'trz val6 hoz:,6iut6st. A Fr8iekr r€szek€m dtfegd kuratAs tcssiiitt arrbl, h.r*gy a*k*r,onauflrus j;irvAny 6s agar*nt€n mik+n't bef*ly6s.slt* aszerkeset$s6gj rnu,R.kAt, seg€U,ny*gs,k ielen:tek nr*g iil;frgflrdk se6m6ra, v*t*mint
online kerekesatal-besz€lgel€sen vitfttt;&k meg *aakmei k€r.d,6sekst a r6sztvetriltr.

szakgn6k dlje, az Al d.olgeLe6inak b€rk$l kt$lts6gek {kGnyrrel
ek+nrrn un,ikdci6, bdrleti dlj, lT t$nr+getAs, reprez+nlAci 6]

Fii ggetlen UjsAg ir6k Alapitv6nya

Kitcilt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvilny verzi6: 1,3 Nyomtatva: 202L.05.27 13,40,58



A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

TAmogatdsi program elnevez6se: A rendszerv4lt6s hagyat6ka

T6mogat6 megnevez6se: az Egyesiilt Allamok budapesti nagykiivets6ge

T6.mooat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s !
onkorm6nyzati kolts6gvet6s !

mnemzetkozi forrds

m6s gazdiilkod6 n
TAmogatds id6tartama: 20L9. szeptember 23-2020. okt6ber 31.

T6mogat6si osszeg: 5 327

- ebb5l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 4 958

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 4 958

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: L 320

TAmogat6s tipusa: visszat6rftend5 n vissza nem t6rftend6
txt

T619y6vben felhaszndlt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 709

Dologi 4 249

Felhalmozdsi

Osszesen: 4 958

T6mogatiis tArgy6vi felhaszn6l6sdnak szdveges bemutatasa:

finanseir,sz,6s*, szak€rt$k diiazds*, nr dljei {tele}temnrunik6ci6, hir
b€rkrilts€gek

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys69ek 6s programok bemutatAsa

hogy feli.d6.e ze! m,ik€n.t j6rult h*e.zA a renprojelt s€ljq' hsgy f.eli'd€e ze, m,ik€nt j6rult h*e.zA & ren*iEsr$#lt€s R{agyar*rszdg n+nra,etkcizi fapeso,tatr+.nosaer€net<
*t*1,*kul6s6hsE. A Frsgrfffi ksret€llen c. Ftigg,etlen &{€d:i,Rk{j,epstrr ksh,feren*i6f sE.erueeett, *nr*iyen Attskinfiek, hsr
is-g$-ben a m6dl* nrik€nt sz*rn'$lt b,e Ge osedg*t €rin't$ nemaetks,Ei k€rd,6sekr$1. sa$ v lt arr6l is, h,s"Eyfln tud'6slr
a hazai sait6 * trff]:-rrzatlanti lffiF ss|Bt$kr6!. Tcv$bb6, * Srlddiekriapsn:t tf,nrsgfltte slHan p$de.astsk,elk€szft€s€t,
ilyek * rendsaerudltAs h.*.gy*t€kdt sle\$eniftik fel.

Ftig getlen Ujseg ir6k Alapitv6nya

Kitiilt6 verzi6:3.5,0 Nyomtatvdny verzi6:L.3 Nyomtatva: 202L.05.27 13.40.58



A kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisftett
6ves b 6sziimol6j a 6s kiiZhasznrisdgi mell6klet PK-642

2020.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

TS.mogat6si program elnevez6se: L945 eml6kezete

T6mogat6 megnevez6se. az Egyesrilt Allamok budapest nagykcivets69e

TAmogat6.s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkormdnyzati kolts6gvet6s

!
n
mnemzetkozi forrds

miis gazd6lkod6 !
Tdmogatds id6tartama: 2020. szeptember L4. -2021. j0lius 31.

TAmogat6si osszeg: B 086

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 750

tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg: 750

- tdrgy6vben foly6sftott osszeg: 5 898

Tdmogatds tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6
m

Tdrgy6vben felhasznelt dsszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi 720

Dologi 30

Felhalmoz6si

6sszesen: 750

T6m o g at6.s tiirgy6vi f el haszni4lisiinak szcive g es bem utatesa:

Alapitudny dclgezdinek - *ki,k a proj+kr kserdinslssst el - a nru$,keb€re, v,alenrint egy kiils6s sa+nr6ly
egbizdsi dij*, illetve hirdetds! l+i!'lts€g

Az 0zleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

f reiektj€ es*l6d i tdrt€net€lden keresatri;l el,evetr fti f
Itiinbiiz6' gy*kr,*n ell€nr€tes meglffiz€lit€sek fics€eeuet€se €s m,*g,€rt€s€. ,q pr6'iekr i€szek€m fiat*lok pdly6zh*rnak
*t6di triri€riet*kkel, *melyek loiirEii:t saekrnai estiri udlasatja ki a legj.sllltlel(€lr'. A p,rojelA z,6rf,sak6m. lrshteienei6n

t*tidk m,Bg! hsgy m,ilyen nlsm{Flrat hsgystt,a magyar tAriag*l*nrlr-en ,*z 1$45+}s esetends.

Ftig getlen Ujseg ir6k Alapftv6nya

Kitcilt6 verzi6:3,5,0 Nyomtatv6ny verzi6: 1.3 Nyo mtatva: 202L.05.27 13,40,58



dra,

ffi
A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves beszilmol6ja 6s kiizhasznfs{gi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly $zervezeti egys6g neve:

TiimogatAsi program elnevezdse: A jogiillamislg helyzete Magyarorsz6gon - podcast epiz6dok t6mogatiisa

T6.mogat6 megnevez6se : Netherlands Helsinki Committee

T6mogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s I
onkormanyzati kolts6gvet6s n

mnemzetk6zi forr6s

mAs qazddlkod6 !
Tdmogat6.s id6tartama: 2020. szeptember 1. -2021. m6rcius 3L.

TAmogatdsi osszeg: 4 035

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 3 505

t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg : 800

tArgy6vben foly6sitott osszeg: 3 228

T6mogat6s tfpusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
m

T6rgy6vben felhasznelt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 800

Dologi

Felhalmoziisi

Osszesen: 800

T6.mogat6,s targy6vi felhaszn616siinak sz6veges bemutatesa:

Az i.izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

Frsiekt r6sz+k€nt szsrkssztss€gek 6s nrds fliggetl+n nrfi,helyek pely*etr.*tt*tt poacast so.roeetolc
lqryis$g t6makrlr€ben. A sa*knr,ai ,zsiiri d*int€se *lapj6n +z Al*pftv$ny tdrnegar*st nyrijt ae epia6d.sk
alt€s6hez €s *nline prom6ci$j$htu.

m,unketArsilinak - ,*kik prsjekt 6s a.dnr in,i*ztdei6s felfidetail
yt t+rh:el$ j4rul6k*klcal eg$itt.

FUg getlen 6jsAg ir6k AlapftvAnya

Kit6lt6 verzi6:3,5.0 Nyomtatvilny verzi6:L.3 Nyo mtatva: 202L,05,27 13.40,58



A kettfs ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszertisitett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet PK-642

2020. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tiimogat6si program elnevez6se: A fUggetlen m6dia tiimogat6sa Belaruszban

Tiimogat6 megnevez6se : Transitions (TOL)/ Eu16pai Uni6

T6mogatAs forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkorm6nyzati koltse gvet6s

n
n
mnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
Tdmogatiis id6tartama: 2019. december 23 - 2022. december 23.

Tiimogatdsi osszeg: 3 505

- ebb6l a tergyevre jut6 osszeg: L 436

- tiirgy6vben felhaszn6lt osszeg: 1 436

- tdrgy6vben foly6sftott osszeg: 3 505

TAmogatds tfpusa: visszat6ritend5 ! vissza nem t6ritend6 tn
T619ydvben felhasznillt dsszeg r6szletezdse jogcimenk6nt:

Szem6lyi L l_86

Dologi 250

Felhalmoziisi

Osszesen: L 436

Tiimogat6s tdrgy6vi felhaszndl4s6nak szciveges bem utatisa:
dii €s ea Al,aFitu,6ny murcl<et*rsain,ak - ekik a proielrt koor adminisetrdlAsdt rrEgzik - a

u nlc*b€re, *z Al*pftv*nlft t+rhel G j,6ru t€k*klrel egyiitr.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tevdkenys6gek 6s programok bemutatdsa

FHlgram :ksret€ber! sz ,&l*Fitv,*ny szak€rt$i li.Et6:t €$ su*kmsi an!.ftg.Gl(at Sllft,clsszei€nyfel
leti mlr'dell t€nralui'rtikb.en fi.igE,etl*n bel*ruee mGdiesaen*qzetek sadnr*ra.

rds €s nr6dia

FU ggetlen Ujsagfr6k Alapftv6nya

Kitdlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatv6ny verzi6t1.3 Nyo mtatva: 202L.05,27 1"3.40,58



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves b 6sziim okij a 6s kiiThasznf siigi melltktet PK-642

2020. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

T6mogatdsi program elnevezdse: A megoldds kdzpontu fjsiigir6s (solutions journalism) temogatasa

Tdmogat6 megnevez6se: Transitions (TOL)

Tamogates forr6sa:

kozponti kolts{gvet6s

onkormdnyzati kolts6gvet6s

!
n

nemzetkozi forl.6s m
mAs gazddlkod6 n

TAmogat6s id6tartama:

Tdmogatdsi osszeg: 4 07I
- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 344

tdrgy6vben felhaszndlt osszeg : 384

t6rgy6vben foly6sftott osszeg : 0

T6mogatds tfpusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritendS
m

T619y6vben felhaszniilt tisszeg 16szletez6se jogcimen k6nt:

tr"r", 
-TDologi

Felhalmozdsi

Osszesen: 384

T6mo gatiis tergy6vi felhaszn616s6nak sz6veges bem utatdsa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tbv6kenys69ek 6s programok bemutatasa

Frsjekt keret6ben ez :erfrsfti ,a t€nyekerl alepul6, nregold,ss krle
k€ez iil6 ci kkek et kdszit€s$h,er.

nr6dszt*megatdst ngfrjt e m$dsz rrel

munkat*rsainek -,akik a p'r.ojefiit koerd u6geik - e ruun,kab€r€r €*z
terhel$ j6rulekskkel esyiitt.

FU g getlen Ujsegir6k Alapitv6nya

Kitcilt6 verzi6:3.5,0 Nyomtatvany verzi6:1.3 Nyomtatva: 202L05,27 13,40,S8



A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett
€ves beszamoloja es kiizhasznrisdgi mell6klet

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FU g getlen Ujsegir6k Alapftv6nya

T6mogatdsi program elnevez6se; Di g itrilis biztons6g ncivel6se az Alapftviinynill
T6mogat6 megnevez6se:

Tamogatas forr6sa:
6nkorm6nyzati kolts6gvet6s

m

!
TAmogatds id6tartama: 2020. november 30t -2020. december 31.

TAmogatiisi osszeg:

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg:

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg:

TAmogat6s tfpusa:

Ti{rgy6vben felhasznillt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

TAmogat6.s t6rgydvi felhaszndl6s6nak szdveges bemutatAsa:
ae Alapitvdny 1 db irodai aszrali 6s I db l+pt$ps,t, ualanrint vf

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Kitcilt6 verzi6:3,S.0 Nyomtatvdny verziri: 1.3 Nyomtatva: 202i,.05.27 L3.40,58



Fii ggetlen Uj sa girOt< Alapftvrinya
1064 Budapest, Viiriismarfy utca 471A,
Bir6srigi nyilvdntartisi szr{ma: 01-01-0006058

KTEGESZIT6 nnnr,r,f rr,nr
a 2020. 6vi egyszeriisitett 6ves beszfmo16hoz



,,A kozzdtett adatok k\nywizsgdlattal nincsenek aldtdmasztva. "

I, ALTALANOS RESZ
BEMUTATASA

AZ ALAPiTVANY ES A SZAMVITELI POLITIKA

1. Az Alapftviny bemutatisa

A Friggetlen U.ls6gir6k Alapitvdnya (a napi munkitban a Ft)ggetlen Mddiakozpont -
rovidftve CIJ - elnevezdst haszndlja) tobb mint huszonot dve mrikodik. A New york-i
szdkhelyti Independent Journalism Foundation 1995-ben hozta ldtre a Magyarorszdgon
bejegyzett politikai elkdtelezetts6gt6l mentes alapitvfnyt" amelynek cdlja, hogy erositse az
etikus magatart6son alapul6, tlnyszeri rijs6gir6st 6s t6mogassa a mddia fi.iggetlens6g6t
Magyarors zhgon 6s kiilfo ldrin.
Az Alapitvitrry - v6llal6sa szeint - katalizittor szerepet trjlt be kcjzcdlir 6s kozdrdekti
ingyenes programjaival, amelyek egy6bk6nt nem lenndnek el6rhet6k a minosdgi irjs6gir6s
mellett elkotelezett szakmabeli ek szitmdr a,

Fenn6.ll6sa ota az alapitvitny programjain tobb ezer rijs6gir6, mddiaszakos hallgat6,
mddiamenedzser vett reszt. Az alapitvfny sz6mos rovidebb ds hosszabb kdpzdsi programot
tartott a hirmddia szdmttrahazat es nemzetkozi (pl, BBC, Knight Foundatibny ri;iagirOt es
oktat6k irdnyititsitval. Az Alapitvdny a kezdetekt6l fogva szoros kapcsolatra torekedett a
fov6roson kiviili helyi mddi6val, igy r6di6kkal, televizi6kkal ds kdsdbt hirsz6jtokkal.

Az alapitviny kezdettol fogva kiemelt figyelmet fordft a kisebbsdgek (pl, rom6k,
fogyatdkkal 616k, nok) mddiadbrdzol6s6ra. A roma rijs6gir6-gyakornoki programot (1998-
2012) tobb mint 110 hallgato vegezte eL. Az alapitvtny tevdkenysdfeU* hangsrilyos
szerepet iilszottak a toma kozossdgek dletdt bemutat6 tartalom-el66llfi6ssal (Sosinet.hu.
rovid video dokumentumfi lmek) kapcso lato s hazai 6s nemzetkozi pro gramok,

Az ut6bbi dvekben az Alapitvdny ana tcjrekedett, hogy az irjs6gir6k min6l szdlesebb
kcjrdben elterjessze a digitdlis mddia (pl, adatvezerelt rijs6gir6s, aigitatis tortdnetmond6s,
podcast) eszkoztttr|t. Ezt a cdlt tematikus rijs6giroi kdzikdnyvek, seg6danyagok
publikdl6s6val, valamint a t6nyszeni rijs6girds m6dszeftan6nak terjesztdsdvel, meniori
programokkal, cikkp6lydzati t6mogat6ssal, muhelyfoglalkoz6sokkal ds konzult6ciokkal
segitette' Az Alapitvdny szttmfura ugyancsak fontos a mddiatudatoss6g fejlesztdse az
fjs6gir6k, amediaszakos hallgat6k 6s a szdlesebb kozonsde kordben.

A CIJ tobb dven 6ttett erofeszitdseket az ipar6gi szintri etikai iranyelvek kidolgozdsdra 6s
ennek ipatdgi elfogadtat6sdra, az onszabtiyozds mechanizmusainak er6sit6sdre, E
munkdj6valhozztlfttult a F6szerkesztok F6rum6nak 21l2-bentortdnt megalakit6 s6hoz.
Az alapitv6ny rendszeresen tart miihelyfoglalkozdsokat, konferenci6kat,-konzult6ci6kat a
mddi6val kapcsolatos kdrddsek szdles kordr6l. Minden rendezvdny dijmentes a rdsztvevok
szhmdra - az alapitvany t6mogatott projektek rdv6n frnanszirozza tevdkenys6gdt. A
projektekrol az Alapitvdny honlapja (uluefi.tru) rendszeresen hirt ad, a 2020-ban
megval6sitott tevdkenysdgr6l pedig a szakmai besz6mol6 ad rdszletes dttekint€st. amelv
szintdn olvashat6 a honlapon

A Ftiggetlen Mddiakcjzpont aktivan egyiittmrikodik hasonl6 cdlokat koveto nemzetkozi
partnerekkel: 2000 ota tagtra a 12 orszdgban csaknem 20, nonprofit mddiafejlesztdsi
szervezetet tomcjrito D6lkelet- ds Koz6p-eur6pai Mddiakozpontok Hil6zat6nak



,,A kozzdtett adatok kanywizsgdlattal nincsenek aldtamaszrva. "

(SEENPM), 2013 6ta taga a szolisszabads6ggal foglalkoz6 IFEX nemzetkcjzi
szervezetnek"

Az Alapitvdny cdljait fdkdnt projekttdmogat6sokb6l val6sitja ffieg, jellemzoen
kciltsdgvetdsekben meghatfuozott, elsz6mol6si kotelezettsdggel 

" 
nyrijtJtt, koltsdgek,

rdfordit6sok ellentdtelezesdre kapott t6mogatds ftnanszirozza ateiekenysdget, 
'

Az Alapitvany alapitdsa 6ta, alapvetoen nyilv5nos piiyhzatokon elnyerl t6mogat6sokb6l
segitr az etikus, min6sdgi, phrtatlan rijsdgir6st Magyarorszdgon ds a koz6p-kelet-eur6pai
tdrs6gben. A bejegyezett tevdfenysdggel ds misszi6val risszhangban, 

^az 
Alapitviny

s ikeres en j ut rends zere s en nemzetko zilkrilfo I di t6mo gatdso ld-to z.

Az Alapitv6ny mtikoddsdnek kereteit ds szab6lyait rogzito alapit6 okirat 2020, okt6ber 15.
napjfxal m6dositdsra kenilt. Ldnyeges ds kiemelenao, hogy az Alapitv(ny a polgdri
Torvdnykonyvrol szolo 2013. 6vi V. torvdny hatalya alatt vegii a tevdkenysdget.

Az Alapitv6ny bejeevzett szdkhelye:
1064 Budapest, Vorosmarty vtca 471A.

Az alapitvftny legf6bb iigyvezeto szerve a kurat6rium. A kurat6rium tagjai az Alapitv;ny
vezetS tisztsdgvisel6i. A kurat6rium jelenleg hat tagb6l 6ll. 2020 oktobire ota az alapitoijogokat a kurat6rium gyakorolja.

A, .gyrr.tiirit"tt du.u b.rr6-ol6 ul6ir6r6ru iogorult n.u.,
orb6n S6ndor Attila, az Alapitvlny kdpviseldj", k,r*t6rilrrni tug
lakcime: I 1 15 Budapest, Bart6k B6la rit 90.

Az Alapitvfiny kcinyveinek vezetds6vel, illetve M egyszenisitett dves besz6mol6
elkdszitdsdvel oly.an sz6mviteli szolg6ltat6st nyrijt6 iirsas6got g<6ripcv Audit
Konyvvizsgril6 ds Ugyviteli Szolg6ltat6 korl6tolt Feteiossegu Tdrsasag) bizottmeg, amely
megfelel a szdmvrteli torvdny l5l.g-6ban rogzitett eloirdsnat.

Az Alapitvdny a 41912016. (XII.28.)
kdnyvvizsg|latra nem kdtelezett. a
alififimasztva.

Korm6nyrendeletben rogzitett feltdtelek alapj6n
kozzetett adatok konyvvizsgillattal nincsenek

2, A szilmviteli politika bemutatfsa

^) 
Az elszrimol:is alapja

Az Alapitvany 
- a 47912016. (XII.28.) Korm. rendeletben biztositott v6laszt6si lehetosdg

alapjdn egyszeriisitett dves besz6mol6 kdszitdsdvel teljesiti besz6mol6si kcitelezettsdgdt.
Az egyszenisitett dves besz6molo tartalmazza
o a mdrleget 6s az etedmdnykimutat6st a hivatkozott kormdnyrendelet 3. illetve 4.

melldkletdben foglaltak szerinti tartalommal ds tagol6ssal,

' a kieg6szit6 mell6kletet, a sz6mviteli trirvdny egyszertisitett dves besz6mol6ra
vonatkoz6 ds az egyesrildsi jogr6l, a kdzhisznri- jog61l6sr6l, valamint a civil



,,A kdzzdtett ada.tok konywizsgdlanal nincsenek aldtamasztva. "

szervezetek muktiddsdrol ds timogatilsdr6l szol6 2011. dvi CLXXV, torvdny
(tovdbbiakban civil tv.) 29,9 (a) 6s (5) bekezd6sdben eloirr tartaiommal,

. az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal honlapj6n kozzetetl, adatszolgdltatds (PK-642 sz.
nyomtatv6ny) azon lapjainak csatol6s6t, melyek projektenkdnt bemutatjdk az egyes
tdmogatdsok cdlj6t, az osszeg forr6s6t 6s a t6mogat6s felhaszn6las6t

A kett6s konywitel szab|lyar szerint vezetjrik konyveinket.

A beszdmol6 kdszitds6nek id6pontja 
-valamennyi 

mdrlegtdtel esetdben- athrgyevet
kciveto dv m6rcius 31. napja.

b.) A szrimviteli politikriban meghatdrozott elvek, eljrirdsok ismertetdse
Az Alapitvdny a sz6mvitelrol szolo 2000. evi C. torvdny eloir6sainak megfeleloen
elkdszitette sz6mviteli politik6j6t, mely mag6ban foglalja az eszkozok 6s forr6sok
lelterkdszitdsi ds leltttrozdsi szabiiyzatdt, az eszkozok ds a forrdsok 6rt6kel6si szab6lvzat6t.
valamint a penzkezeldsi szabdly zatot.

A szd'mviteli politikdban szabttlyoztunk minden olyan teriiletet, amire a sz6mviteli torvdny
v|lasztdsi lehet6sdget ad, illetve nincs ugyan vfiasztdsi lehet6sdg, de a torvdnyi el6ir6s
telj e sitd s dh ez az e szkd zt, a mo dszert az Al ap itvdny j o go sult ho zztr end,elm.

Az immateridlis javak. ds a targyi eszkcizok beszerzdsi, illetve elodllit6si koltsdgen
halmozott 6rtdkcsokkendssel cscikkentve keriilnek kimutat6sra.
Alapitv6nyunk az dves amortiztrcio meglllapitdsdnfl, minden esetben egyedi elbir6l6s
alapjdn, a hasznfiatbavdtelkor hatfrozza meg az amortizdci6s kulcsoi. A v6rhat6
haszn|lati id6 alapjan az dves lefr6si kulcsot, valamint a haszniiati ido vdgdn
realiz|lhat6 marudvhnydrt6ket az alilbbi szempontokra figyelemmel hatfrozzukmeg:

' a7 Alapitv6ny a hitelt 6rdeml6 m6don dokument6lt tizembe helyezdstol szitmitott
hasznos dlettartam alatt a maradv6nydrtdkkel cscikkentett bekenillsi ftrutt6) drtdket
id6ar6nyosan, linedris m6don irja le,

t az amortizdci6 elszdmol6s6nak kezdete az izembe helyezds napja, elsz6mol6sa havi
gyakorisdggal tcirtdnik,

o a torvdny 3.$ (4) bekezdds 6. pontja alapjan a maradv6nydrl6k nulla lehet,
amennyiben annak drt6ke val 6 szinrisithetoen nem j elentos,

o a 100.000 Ft egyedi beszerzdsi ertek alatti tdrgyi eszkozok ds immateri6lis javak
drtdkcscikkendsdt haszn|latbavdtelkor, egy osszegben szdmoljuk el kcjltsdgk6nt.

D eviza, valuta fordul6napi 6rt6kel6se
A sz6mviteli tcirvdny 60.$ (2) pontja alapjan a mdrlegben a valutapenztLrban levb
valutakdszletet, a devizaszitmldn ldvo d,evizdt, tovthba a krilftldi pinzertekre sz6l6
koveteldst, illetve kotelezettsdget, M i.zleti 6v mdrlegfordul6napj6ra vonatkoz6
meghatdtozott drfolyamon kell kimutatni. Alapitv6nyunk dontdse drtelm6ben a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos deviza6rfolyam6n sz6mitj uk ifi ezentdteleket.

viteli
Amorttzitci6 s p o litika
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Kiv6teles el6fordul{sri vagy nagysfgri bevdtelek, ktiltsdgek, rriforditrisok
Kivdteles elofordul6siak azok a tdtelek, amelyek az Alapitvany tevdkenys6gdhez
szorosan nem kapcsol6dnak, a bekovetkezdsiiket megelozo 5 dvben nem fordultak el6
ds osszegtik meghaladja a m6rlegf6d sszeg 5o/o-6t.
Kiv6teles nagysdgtiak azok a tdtelek, amelyek az Alapitv ny tevdkenysdge sor6n
rendszeresen elofordulnak, de eredmdnyhat6suk a tdrgydvet megel6z(5 dvben lapasztalt
eredmdnyhatdst minimum 100%-kal meghaladja ds ossiegrik meghaladja a
m6rlegf6os sze g 5o/o- dt.

iI. SPECIFIKUS RESZ

A. SZOVEGES ES SZAMSZAKI ERTEKELES AZ ALAPiTVAN", VAGYoNI,PENZUGYI, JOVEDELMI HTTVIE-iEN6i, A LIKVIDITASROL, AFIZET1KEPESSEGROL

l. Ert6kel6s
Az Alapitviny vugyoni helyzetdnek vizsg6latakor megallapithat6, hogy az Alapitv1ny
vagyoni helyzete a2020. dvi eredmdny (+2.822 EFt nyereseg; hatasaruluuutt. igy a ruJittoke drtdke 2.596 EFt-r6l 5.418 EFt-ra v6,ltozott.'A 2020. dvi .r.d*6ny kiz[rolag
alaptevdkenys6gb6l szirmazik,2020. dvben vdllalkozdsi tevdkenys eget azAlapitv6ny nem
vdgzett.

A 2020' dvi mukoddsre jellem zo volt a kiegyens ilyozott likviditdsi helyzet, az Alapitvinyfizetdsi kcitelezettsdgeinek mindenkor 
-hat6rid6ben 

eleget tett, konekt partneri
kapcsolatokkal rendelkezik, ad6hat6s6gi kotelezettsdgeit marad6ktalanul teliesiti.

Az Alapitvdny 2020, dvi 2.822 ,EFt dsszegii nyeresdge teljes egdszdben azalaptevdkenysdgb6l szdrmazik. A ,,sztiken" vett uiupt.uek.nyJdgb6l szarmizo eredmdny2'437 EFt nyeresdg, amihezhozzdjdrult mdg a pdizngyi rn,iui.t.t ny.r.reg. 3g5 EFt
osszeggel.
Az eredmdnykimutatrisb6l l6that6 a tevdkenysdg b6vrildse, a t6rgy6v folyaman jelent6s
szami 6s drtdkri projekt tdmogat6sban rdszesril t iz Alapitvtny. Ezln t6moiat6sok id6kctzids vdgbesz6mol6it hat6ridoben benyrijtottuk, a kapott 

^osszegekkel 
a megadott szab6lyokszerint elsz6moltunk. Azon projektek esetdben, ahol a vdgso elsz6mJl6s id,eje 2020.december 31-e ut6ni, ott a kapott osszeget elolegldnt tartjuk riyilv6n, s a fro;er<t felme^ilt

koltsdgei, mint vdrhato tftmogattrs elsz6mol6sra keriiltek aktiv idobeli elhat6rolaskdnt.Az alaptevdkenysdg nyeresdge a 2020. dvben elsz6mol6si kotelezettsdg n6lktil kapott,szabadon felhaszndlhat6 t6mogat6soknak kcjszcjnhet6. Ezen t6mogat6sok osszege4'678 EFt, ami az alapito 10.000 usd dsszegii ttmogatdsdt ds egy civil szervezet 1.643 EFt
o s s ze gri adomdny ifi taftalmazza.

Az Alapitvfny 2020. dvben v6llalkozdsi tevdkenysdger, a kor6bbi dvvel ellentdrben nemvegzett.

2. M6rlegk6szft6s id6szakdban tiirt6nt vhltozr{sok
A mdrleg fordul6napja ut6n nem volt olyan esemdny, amely jelent6sen befoly6soln6 azAlapitv6ny 2020. december 3l-i egysze^isitett dves besz6moloi6t.
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B. MERLE GIfEZ KAPCSOLODO KIEGESZ1TESEK

1. Immateridlis javak 6s trirgyi eszkiiziik

Az rmmateridlis javak 6s t6rgyi eszkozok vrzsgillattndl megallapithat6, hogy tdrgy6vben
963 EFt-tal cscjkkent atirgyi eszkozok 6,s azimmateri6lis javak 6rtdke, u*i]n.t az oka az
aktiv6l6st meghalad6 osszegii 2020. dvi linedris drtdkcsokkends volt. 2020. dv folyam6n
egy asrtali szitmitogdp ds egy laptop aktiv6l6sa tortdnt, melyre fedezetet t6mogat6s
biztositott, egyrittes drtdkrik 541 EFt.

Az amortizdcio elszitmoldsa a 2020-es dvben havonta tortdnt, lineS.ris amortiz1cios kulcsok
alkalmazdsdval:
2020, dvben a terv szerinti drtdkcsokkends osszege: 1.535 EFt+ ebb6l a 100.000 Ft alatti eszkozok elsziimolt drtdkcsokkendse: 31 EFt

Valamennyi mdg le nem irt taryyi eszkoz ds immateridlis joszd.g (weboldal,
sz6mit6stechnikai eszkcizcik, nem jelolt v6ltozdsokat kiszriro szoftvei; telj"es egds z6ben
fejleszt6si tdmogat6sbol val6sult meg, igy az drtdkcsrjkkends osszegdvel egyezo osszegu
egy6b bevdtel kertilt elszttmolilsra, az drtdkcsokkends osszegdnek eilentdtelezdse
drdekdben.

2. Ktivetel6sek

Az egyszeriisitett dves besz6mol6ban 4.976 EFt osszesii
egdszdben egydb kcjvetelds.

Az egydb kiiveteldsek tdtelei:
- fel nem haszndlt utalv6nyok drtdke
- elsz6mol6si el6leggel nyrijtott t6mogat6s drtdke
- Szfilitoi partner feld trilfizetds
- NAV ad6k miatti kovetelds

kcjvetelds szerepel, mely teljes

9

4,335
a
-l

118

4tl

EFt
EF't

EFt
EFt
EFtbdrlemenyhez 6anftzetett kauci6

SZCSCN 4.876 EFt

3. Pdnzeszkiiziik

A p enzeszkd zok tilomdny a 18,841 EFt, melynek osszetdtele a kovetkezo:
adatok EFt-ban

Megnevez6s El6z6 6v Tr{rsy6v YflItozils
Pdnztitr
Banksz6mla

139
6 913

88
18 7s3

51

840t1
fenzeszKozoK 7 052 18 841 11 789
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4. Aktiv iddbeli elhatdrolisok

2020' december 31-6n 25.881 EFt aktiv idobeli elhar6rol6s lett kimutatva, az alihbi
rdszletezds szerint:

adatok EFt-ban
Megnevez6s El6z6 6v Trirgy6v Vdltozds

Bevdtelek aktiv id6beli elhat6rol6sa

Ebb6I 1% SZJA

Ebbdl iddszakra jar6 tamogatdsok

5 350

2195

3 154

25 816

4 880

20 936

20 466

2 685

r7 782
A.ousegeK, ratod itzrsok aktiv id6beli elhatdro 16 sa 167 65 -102
AKtiv id6 beli elhatdro l;isok 5 517 25 881 20 364

elszdmoldsra az idoszakra i6r6
elszdmolds alatt All6 rr".dlyi

,,A j_og6llamishghelyzete - podcast epiz6dok t6-"g"ta*" projekt
,,A fiig getl en mddi a tttmo gatilsa B el aruszban,, pro; Jkt
,,1945 eml6kezete" proj ekt
,,Mddiatudatoss6g az id6sebb koroszt6lyb an ay4 orsz6gokban - II.,,projekt
,,Mddiatudatoss6g az idosebb korosztdlyb an ay4 orszdlokban - L,,projekt
,,A Covid-19 jdrvhny hatdsa azujs6gir6i munk6ra,, prolJtt
,,Trolltalanit6s - III. A vall6si tolerancia ds sokszinris 69 t6mogat6sa,,
projekt

A ki)ltsdgek ds rtifordfttisok aktfv iclflbeli elhatdroldsa soriin a ttugyevben kisz6ml6zott dskovetkez6 dvet/dveket terhelo koltsdgek szerepelnek ltarhely dij, net el6fizetds, domain
r e gisrtr 6cio, biztons 6gi szoft ver el6 fi zete s ) itt.

Bevdtelek aktfv iddbeli erhntdrordsakent kertiltek
t6mogat6sok, valamint a 2019. dvben kiutalt ds
jrivedelemad6l% -a (4,880 EFt).

800 EFt,
t.436 EFt,

750 EFt,
4.889 EFt,

384 EFt,
1.352 EFt,

1 1.325 EFt

5. Sajrit tdke

adatok EFt-b
Megnevez6s

oK b,ft-ban
El6z6 6v Trirgydv Vriltozdslndulo/Iegrzett t6ke

T Skev |ltozhslE re d m 6 nv
Lekdtdtt tartalek
Ertdkeldsi tarraldk
T 6r gr ev i eredm dny alaptev6kenys6gb6 I

T6rg,6vi eredm 6ny v6llalkozds i tev6ken vsd obij I

0

4 976

0

0

-3 445

1 065

0

2 596

0

0

2 822

0

0

-2 380

0

0

6 267

-1 065Sajrit t6ke 2 s96 5 418 2 822
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6. Kiitelezetts69ek

Az Alapitvitnynak hosszri lejdratikotelezettsdge nincs, a rcivid lejltrat|ukiitelezetts6gek
tdtelei az alilbbiak:

Szdllftoi kotelezerts6s:

Egydb rovid lej dratri kotelezetrsdsek:

adatok EFt-ba
Megnevez6s

n
Eliizii 6v T6rgv6v Yfltozils

SLJA I"h

Projektek el6legei

N4V cisszevont egzenlege

7 076

8 411
l Aat+J

10 313

33 798

0

25 387

-143
Osszesen ls 630 44 ttl 28 481

2020' december 31-dn az alilbbi projektekkel kapcsolatos el6legeket tartunk nyilv6nkotelezettsdgkdnt:

',A 
jog6llamis6g helyzete - podcast epiz6dokt6mogat6sa" projekt 3,22g EFt,

,,A fiiggetlen rnddia t6mogat6sa Belaiuszban,, pro;Jkt ' 
3.505 EFt,

,,7945 emldkezete" projekt 
- 5.g9g EFt,

,,M6diatudatoss6g az id6sebb koroszt6lyb an ay4 orsz6gokban - II.,,projekt 5.916 EFt,
,,A Covid-t 9 jdrvilny.hatri.sg azijs6,gir6imunk6ra,, pr;j;il 3.717 EFt,
,,Trolltalanit6s - III. A valldsi tolerancia ds sokszinris egt6mogat6sa,,
projekt

,,A rendszervriltds hagyateka,,projekt 1 1'358 EFt
176 EFt

A t6mogat6s cisszegeket deviztt'ban foly6sitottdk, igy azok 6tdrtdkeldsre kertltek a 2020.december 3l-dn drv6nyes MNB 6rfolyamra.

7. Passziv iddbeli elhatdrol6sok

Alapitvanyunk a sz6mviteli torvdny el6irdsai szerinti atmeno tdteleket szerepeltette itt,mellyel eleget tettrink a sz6mviteli tcirvdny teljessdgre ds 6vatoss6gra vonatkoz6alapelveinek, mert a mdrleggel lezdrt. id6szakhoz kapisol6do uutu.n",irfi ismert 6sv ilrhato an fe I mertil o kd te l ezetts e get sz6mit6s b a vetttink.

A passziv id6beli elhat6roldsok mdrlegben kimutatott osszege g.576EFt.

adatok EFt-ban

Szallit6i koteleze
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adatok EFt ban
Megnevez6s El6zd 6v T:irsv6r Yfltozfs

Bevdtelek passziv id6beti elhatdrol6sa

Ko ltsdgek, r6ford it6sok passziv id6be ii e lhat.
Halasztott bevdtelek

53

95

l0 540

0

0

9 576

-53

-95

-964
Passzfv id6 beli elhatrirol6sok 10 688 9 576 -l tt2

A passziv id6beli elhatdroldsok tdteldt a fejleszt6si t6mogat6sok halasztott bev6teleijelenlik' A fejlesztdsi , ceka kapott tdmogat5sok az eszkcizok kdlts6gk6nt val6
elszdmolas6val osszhangban keriilnek elszdmol6rru bev6telkdnt, ellentdtel ezik akoltsdget,
r6fordit6st. (l6sd 1. pontban az immateri6lis javak 6s tdrgyi eszkozokndl leirtak)



C. EREDMENYKIMUTATAS HOZ KAPC S OLOD O T<TPCPSZITESEK

Az Alapitvdny 2020. dvben az alaptevekenys6gen kiviil v6llalkoz6si tev6kenys6get nemfolytatott, mint ahogyan a jcivedelmi helyzetnet 6emutat6sra ke^ilt.

1. Ert6kesit6s nett6 r{rbevdtele

Az izleti 6vben az ,Alapitvdnynak iirbevdtele nem keletkezett , a b6zis id,tszakhozhasonl6an ingatlan b6rbead6si tevdkenysdget nem v 6gzett,

2, Egy6b bev6telek

Az egyeb bevdtelek gyakorlatilag teljes 
.e.edsldben 

a titmogatftsokat ds az ahhozkapcsol6d6elsz6molasokat (halasztottbevetel feioldriia 1.504 EFt cissreglen; tartalmazza.

Kapott trimogatdsok 6s felhasznrilisa
Az Alapitvdny nemzetkrizi fo*6sokb6l kapott t6mogat6st 2020.dvben.

ffi*?fr|"ffi, :'i: dvi eredmdnvkimuiat6s6ban-tdrgydvi adatkent 34.6es EFt osszegii

Tdmogat6si bevdtelkdnt azon osszegek keniltek elsz6mol6sra a megel6legezetttdmogat6sokbdl, amelyek esetdb 
"n 

u. 
,,J1rr6mol6s *.gt.t.tent ds a tamogatds 6sszege at6rgydvben vagy a mdrlegkdszitds id6szakaaan B,ozT.-.yanuar I - 2021. m6rcius 31.)megdrkezett, illetve m6€ az elsz6moldsok nem keniltek benytjtasra , de az elsz6moltkciltsdgek a szetzodesnek megfelelnek, s igy val6szinrileg az hsszeg elszdmolhat6 leszt6mogat6skdnt"

A2920' dvben tdnylegesen kiutalt (kapott) tiimogatdsok osszege (szJA l%) 5,433 EFt, azeredmdny-kimutatasban megjereno +.sso EFt-t-ar ,r.-b.n, mert az eredmdny javiraelsz6molt cisszeg a2019. dvben kiutalt szJA ryo-Lnaka felhaszn6ldsa.

Fentiek alapjdn a 2020' dvben a szdmviteli el6ir6sok szerint elszamolt tamogatasok akovetkez6k szerint risszegezhet6k:

,, A kdzzdtett adatok kdnywizsgdrattar nincsenek ardfdmaszrva.,,

O EFt
O EFt

28.176BFt
4,880 EFt
r,643 EFt
3.035 EFt

o Kcizponti forrds:
.Onkormdnyzati fon6s:
o Nemzetkci z,i forr 6sb 6l :

oSZJA lYo elszitmolt osszese:
. Egydb belftildi szervezettil:
o Alapit6tol:

Az egyes t6mogat6sok bemutat6sa, cdlja, forrdsa, a t6mogat6.s osszegdnek felhaszn al6sa aPK-642 nyomtatviinyon kertilt projektenkdnt kimutata-srf amit a kiegdszito melldklethezcsatolunk.
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Az Alapitvany 2020. dvben mds szemdlytol, szervezett6l, nem az alapitotol kapottt6mogat6sai a kovetke z6k szerint osszegezhet6k:

Kciltsdg, r6fordft6s ellentdtelezdsdre vissz aftzetesikot. ndlkril kapott tam.2g.176 EFt(nemzetkdzi forr6sb6l)
Mds szervezettSl.kapott t6mogat6s elsz. kcit. ndlkril (belfoldi fonrisb6l) 1.643 EFtFej leszt6si cdlra kapolt t6mogat6s (sz6mit6stech. eszkcizcik beszerzdsej

Sr4zrtk@Lfon6sb6l) 541 EFtOsszes, nem alapit6t6l kapott tam

Nemzetkcjziforr6sboles2020,dvbenelsz6molt
,W a tamogatok es arorffi -"guut6rurt cdl alapj6n a

T6mogatds

6sszege EFt-

ban

Digitdlis biztonsdg novet6se a- AtaoitGiilSi

(lnternational Freedom of
Expression Exchange)

projekt c6lja, nogy megtO@
idej6n a nyilvdnossdg szilmara a

informacidkhoz val6 hozzdf6r6s6t, az dltal, hogy szakmai
iogi tdmogatas 6s 0tmutatdst nyrijt a ftiggeflen It
sajt6orgdnumok 6s szabad[sz6k szdm6ra

rendszervdltds hagyat6ka: konErerrcE;z 1gg9€0
valamint podcastok keszit6se

Diversity lnstitute (London
,,Get The Trolts Out lil. . A progiaml; EGge Europ
Youth to Counter and Combat Antisemitism; cl projet<i
antiszemitizmus/gy0loletbeszed elleni fell6p6s
feluleteken, fiatalok bevondsdvar

IVlediatudatoss dg erds it6se aZ d6s ebb korG;tdlvfi;

tt4ediatudatossag erositese@
orszdookban ll.

megotdiis kdzpontf rijs@

fUggetlen media tdmogatdsa Belaruszban

A jog6llam is 69 helyzete-G$Tarorsz agon- podcas t
tdmogatdsa

A projekt csalddi tort6netet<en kerevtut ete6ruEif
vll6ghdbor0hoz kapcsot6d6 em t6kez6st.

10



Az Alapitvfny 2020' dvben asztali szdmttSgdp 6s egy notebook beszerzdsdre kapottt6mogatdst ' Ezen eszkcjzcik ds a kor6bbi 
.. 

dvekben kapott fejlesztdsi t6mogat6sok(szdmitdstechnikai eszkozok beszerz6sdre, weboldat i..;i.rrterdre, jelolet len viiltoztatdsokatfeltdr6 szoftver kifejlesztdsdre), halasztott bevdtelkdni keriiltek eisz6mol6s ru a titmogat.snyrijt6sakor, s az 
.eszkcjzcjk kciltsdgkdnt (drt6kcscikkendsi leirds) val6 elszdmolds6valosszhangban sz6moland6k el bevdtelkgnl, igy .il.^Jtyoruu a koltsdge t. A 2020. 6vi ejogcimen elszdmort halasztott bevdtel J.rr.g. l.soq EFt, egyezben a line,risdrtdkcsokkendssel.

3. P6nziigyi miiveletek bev6tele

A penzigyi mriveletek bevdteldt gyakorlatil ag az fufolyamnyeresdgek jeientik (1.234EFt). Az6rfolyamnyeresdgb6l 196 EFt t"ihtan 
fr{o{,amnv.ilJg; 1.037 EFt pedig nem reatizfit, adevizftban, valutdban fenn6ll6 eszkcizcjk ds kcitelezet*.g.l'eu,rdgi 6tdrtdkeldsdbol ad6dik.

4. Anyagi ellegii rrifordftrisok

fril?::?-llegti 
rdfordit6sok r6.3s2 EFt-tal cscjkkentettdk a bevdtelek dsszegdt, tdtelei a

I%I Megnevezds

lrulyagKoltsegt_-
I 
Igenybe vett szo lg6ltatasok
t-
I Egyeo szoIgaltatdsok
Eladott 6ruk be szer zes i drtdke
Et ano ti it,i rvetit"t), zo Gjiiuta" o f. e.tef."
A nya&i e lle g il r dfordft ds ok ds s ze s e n

adatok EFt-ban
Eldzd dv Ttirgydv vtiltoztis

105

t1716
202

242

l5 848

262

137

4 132

60

I2 023 I6 3s2 4 329

,, A kozzdtett adatok konywizsgdrattar nincsenek ardtdmesztva,,,

Az igdnybe vett szolgdltat6sok fobb tdtelei az aldbbiakvoltak abDzisds trirgyid6szakban:

Tagdijak

Hirdetds

bi

adatok EFt-ban
El6zd dv Tdrgvdv vtiltozris

53

2 467

1 050

103

888

714
5 7q5

I

28 
1

I28l
I

590 |

a1JI

1 539

378
101

89s

436

t2 249

JIJ

103

86

l- ))t--
I

- ota/-o

-z
1

6 454
)

75
- <AAJWa

1I 716 r5 848 4 132

tl



Az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ossze6llit6sa sor6n kiemelt figyelmet fordftottunk azosszemdrds szdmviteli alapelv6nek az elenyestildsdre, hogy valamennyi, a besz6mol6siidlszal<hoz kapcsol6d6 kciltsdg figyelembe vdtelre t.ruri,in a val6s eredm6ny kimutatdsadrdekdben.

,, A kozzdtett adatok k\nywizsgdrattar nincsenek ardtdmaszna,,,

5. Szem6lyi jellegii r6fordft6sok

adatok EFt-ban
Megnevez.e!s El6zf dv Tdrgydu vtiltoztis

B6rkdltsdg

Szemdlyi jell egLi egydb r6forditasok
Bdrjaruldkok

t2 034

462

2 196

12 647

JO/

2 045

613

-95
- 151r 4e rne u/ r J e r r e g u r AJ or [l ito s ok ds s ze s e n r4 692 r5 059 367

A szemdlyi jellegii egydb r6forditdsok fbbb tdtelei
tdrgyidoszakban:

az al1,bbiak voltak a bdzis ds a

Megneuezt!s
Keprezentaclo

Egyd b termdszetbeni j uttatas

BKV bdrlet tdrit6se
Termdszetbeni j uttatasok utrlni szj a
Srn;

adatok EFt-ban
El6zf dv Tdrgydv vtiltozris

Jv/

31

7

366

I

_ 31
4-- zl

-6
462 367 95

A taryy evben foglalko ztatottak
foglalkozrisriak.

6tlagos 6llom6nyi letszftma 2,0 f6, mindketten szellemi

6. Egy6b rdfordftr{sok

Egy6b rdfordit6skdnt mutatjuk ki a Direkt36 Nonprofit Kft-nek adott 3.g53 EFt cisszegritdmogatiist, amellyel az Alapitvdny a tdnyfeltaro n;ragirart 6s a min6sdgi tartalom-el 6 6l litdst timo gatta,

7, P 6nzigyi m iiveletek rffordft{sai
A p6nztigyi mtiveletek rrifordftrisai 858 EFt-tal csrikkentet tek a targydvi eredmdnyt, melyteljes egdszdben 6lfollamvesztesdg (devizakdszlet villtasahoz, illetve kcjveteldskotelezettsd g penzigy i telj esitds6hez kipcsol6d6).
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,,4 kozzdtett adatok kr;nywizsgdlattal nincsenek aldtdmasztya. "

III. TAJEKOZ,TATO RESZ . AZ F.GYSZERUSITETT EVES BESZAMoLoBAN NEM
SZEREPLd TETELEK

1. Kiitelezetts6gv{llaLisok

Az Alapitvanynak nincsen olyan kotelezettsdge, amelynek hatdsa jelent6s 6s a m6rlegben
nem jelenik meg.

2, Y ezet6 tiszts6gvisel6kker kapcsolatos meg6ilapit6sok

Az Alapitvitny a.,vezeto tisztsdgviselok rdszere nem folyositott eloleget ds kolcs6nt, a
neviikben nem vdllalt garancidlis kotelezetts6set.

3. Tovdbbi kieg6szft6sek

Az el6zo dr't6l eltdr6 drtdkeldsi elj6r6sb6l eredo eredmdnyt befoly6solo eltdrds 2020. dvben
nem volt.
Az Alapitvttnynii 2020. dvben a szttmviteli politikdban meghatarozott kivdteles nagys6gri
6s el6fordul6sf tdtelek nem voltak.
A t6rgydvben nem volt ellen6rzds sorrin felt6rt jelentos dsszegri hiba.

Budapest, 2021. mdjus 27 .

Orb6n S6ndor
kdpviselo

IJ


