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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft 2008. 12.23-án alakult,  2009.03.10-én jegyezték be. 

Tevékenységi köre: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás /főtevékenység/ 

                   közhasznú tev. 

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés /közhasznú tev. 

  Egyéb oktatás /közhasznú tev. 

 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet 
székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2010. január 01. - 2010. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2010. december 31. 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik.  

 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más 
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 
szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 
megbízott külső szolgáltató feladata. 

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft 
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. 

2.3. Beszámoló választott formája és típusa 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített 
éves beszámolót készít. 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget 
mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. 
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A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
jan.31. 

    

 

2.5. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év 
megfelelő adatával. Az eltérések tartalma, okai és magyarázata az alábbi: az előző üzleti év márc.11-től 
kezdődött, valamint főállású munkavállaló az előző üzleti évben nem volt. 

Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 
egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. 

3.2. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

3.3. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott határid ős, opciós és swap ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, 
vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

3.4. Saját tőke 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

3.5. Kötelezettségek 

Kötelezettségek egyéb sajátosságai 

Kötelezettségek: 

 

4511      Kölcsön         40.000,- 
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454       Szállítók         56.250,- 

462       SZJA               108.000,- 

46304   Szakk.hozzj.      38.000,- 

471       Jöv.elsz.          480.824,- 

4732      Nyugdijbizt.   141.000,- 

4738      Egészségb.       44.000,- 

 

          Összesen:           908.074,- Ft  908 eFt 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Bevételek 

Kapott támogatások bemutatása 

Az IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft  3.000 eFt támogatást kapott az E.ON  Hungária  
Zrt-től közhasznú feladatai ellátásához 2009-ben, melyből 2.502,6 eFt-ot elhatárolt a következő 
időszakra. 2010-ben ez felhasználásra került. 

 

Ezen kívül 2010-ben 1.200,- eFt támogatást kapott az IFUA Horváth & Partners Kft-től. 

4.2. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról 

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény 
felhasználásra vonatkozó javaslattal. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A Kft tárgyévben 1 fő munkavállalót foglalkoztatott. 

Béradatok 

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az 
további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat: 
 
Bérköltség alakulása 

1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak 

Bérköltség 0 3 742 
 

5.2. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 


