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I.  Általános rész 
 

1. A szervezet bemutatása 
 
Neve: Hétvezér Alapítvány 
           
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. 
 
Nyilvántartási száma: 07-01-77. 
 
Adószáma: 18486094-1-07 
 
Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:  
 

 Magyar nyelv ápolásának elősegítése 
 Idegen nyelvi tanulmányok támogatása, kiemelkedő tanulók 

jutalmazása   
 Matematika, fizika, kémia, informatika tantárgyak tanulóinak 

versenyeztetése 
 Pedagógusok továbbképzésének támogatása, szakkönyvtár, iskolai 

eszközök bővítése          
                      
Alakulás időpontja: 1991.05.16. 
 
Közhasznúságú jogállást megállapító bírósági végzés dátuma: 2014. 08. 30. 
 
Az alapítvány alapító tagjai magánszemélyek. 
 
Az alapítvány képviseletére jogosult: Tölgyesi Ferencné  
 
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató 
feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: ADÓ-GYALU Szolgáltató Kft. Ügyvezető: 
Cselyuszka Antalné. Mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 196420. 
 
A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, mivel az alapítvány könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 
 
Az Egyszerűsített éves beszámoló e Ft-ban készült. 
 
A mérleg készítésének időpontja: 2022. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. A számviteli politika fő vonásai: 
 
Az alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően kettős könyvvezetési módot 
alkalmaz, egyszerűsített éves beszámolót készít, „A” típusú Mérleget készít,  eredményét „A” 
típusú összköltség-eljárással mutatja ki. 
 
A tárgyi eszközök értékcsökkenését 
 
- A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján történik.  
 
- Maradványérték meghatározása: a hasznos élettartam végére számított, az  üzembe 

helyezés időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. 
A maradványérték értéke nulla, ha az eszköz várhatóan realizálható értéke a hasznos 
élettartam végén nem jelentős. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a 
bekerülési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 50,000.- Ft, akkor az 50,000.- Ft-ot 
nem éri el.  

 
- Várható hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az eszközt a vállalkozás 

időarányosan az eredmény terhére elszámolja. 
 

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: lineáris leírás. Az elszámolás gyakorisága: évente 
egyszeri leírás. 

 
A készletek értékelése beszerzési áron történik.  
 
A vevői-szállítói követelések-tartozások számlázott értékben kerültek értékelésre. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős 
összegű az a hiba, ha a hiba feltárásnak évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött év mérlegfőööszegének 2 %-át, illetve, a a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

 
Immateriális javak és tárgyi eszközök: 
 
Az alapítvány a tárgyidőszakában 1 474 ezer forintértékben számolt el beruházást, melynek 
üzembe helyezése a tárgyévben nem történt meg. 
 
Megnevezés Nyitó Növe- Csök- Záró ÉCS Növe- Csök- ÉCS Nettó

b.érték kedés kenés b.érték nyitó kedés kenés záró érték
Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok 810 0 0 810 270 40 0 310 500

Műszaki gépek, 
berendezése, 
felszerelések

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb gépek, 
berendezések, 
felszerelések

9200 1474 0 10674 7967 1062 0 9029 1645

Összesen: 10010 1474 0 11484 8237 1102 0 9339
2145

 
Befektetett pénzügyi eszközök: 
Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik az alapítvány. 
 
Készletek: 
A szervezet 2021.. 12. 31-i állapot szerint nem rendelkezik készlettel. 
 
Követelések: 
A szervezet 2021. 12. 31-i állapot szerint nem rendelkezik követeléssel. 
 
Értékpapírok:  
Értékpapírokkal nem rendelkezik a szervezet. 
 
Pénzeszközök: 
A pénzeszközök között 7 929 e Ft került kimutatásra, mely összeg megegyezik a házipénztár, 
illetve a bankszámla záró egyenlegével.  
 
Saját tőke alakulása: 
A saját tőke tárgyévi összege 9 443 e Ft, melyből az induló tőke 9 694 e Ft, a tárgyévi 
eredmény változás alaptevékenységből – 251 e Ft. 
  
Céltartalék képzés: Céltartalék képzésére nem került sor. 
 
Kötelezettségek: A szervezet 2021.12.31-i állapot szerint 631 e Ft szállítókkal szembeni 
kötelezettséggel rendelkezik. 
 



Céltartalékképzés: céltartalékképzés a tárgyidőszakban nem volt. 
 
Hosszú lejáratú kötelezettség:a tárgyidőszakban nem volt. 
 
Aktív id őbeli elhatárolás: a tárgyidőszakban nem volt. 
 
Passzív időbeli elhatárolás: a tárgyidőszakban nem volt. 
 
 

III.  Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 
 
A szervezetnél a tárgyévben vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem volt, az 
alaptevékenység szerinti bevételek összege 2 420 e Ft volt, melynek összetétele: 
 

- Személyi jövedelemadó 1 %-ból származó bevétel  1 351 e Ft 
- Vállalkozásoktól származó adományok 1 023 e Ft 
- Magánszemélyektől származó adományok 46 e Ft 

 
 
A szervezetnél elszámolt költségek, ráfordítások: 
 
Anyagjellegű ráfordítások összege 1 569 e Ft 
  
Anyagköltség (iskolai eszközök beszerzése) 977 e Ft 
 
Igénybevett szolgáltatások értéke 561 e Ft 
(továbbképzések, számviteli szolgáltatás) 
 
Egyéb szolgáltatások értéke  31 e Ft 
(bankköltség) 
 
Személyi jellegű ráfordítások összege 0 e Ft 
 
Értékcsökkenési leírás összege 1 102 e Ft 
 
 
 

IV.  Tájékoztató adatok 
 
Az alapítvány átlagos statisztikai létszáma 0 fő. 
 
Az alapítvány tisztségviselői tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesültek. 
 
 
 
  ………………………………… 
  Elnök 
 

 


