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IFUA Nonprofit Partner Non.Kft Kiegészítı melléklet 

1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft 2008. 12.23-án  alakult, 2009. 03. 09-ig elıtársaságként müködött, 
2009. 03.10-én jegyezték be. 

Az elıtársasági idıszak alatt bevétele nem volt, költségei csak az alakulással kapcsolatban merültek fel 
/könyvelési dij, bankktg./ 

 

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

                                közhasznú tev. 

 

                                Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés /közhaszn.tev. 

 

                                Egyéb oktatás /közhasznú tev. 

1.2. Telephelyek, fióktelepek 

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

1.3. Beszámoló szakmai háttere 

A számviteli feladatok ellátását,  az éves beszámoló összeállítását  mérlegképes könyvelı végzi. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A számviteli politika bemutatása 

A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok 
sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott határidıs, opciós és swap ügyletek 

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

Nem látszó jövıbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenı pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentıséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

3.2. Kötelezettségek 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Bevételek 

Bevételek alakulása 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft a tárgyidıszakban bevételt nem realizált. 

Kapott támogatások bemutatása 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft támogatási program keretében a beszámolási idıszakban 
tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem végleges jelleggel, sem visszatérítendı (kötelezettségként 
kimutatott) támogatást nem kapott, illetve nem számolt el. 

4.2. Eredmény 

Az elıtársasági idıszak vesztesége 56 eFT, mely korlátlan ideig elhatárolható. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

Az IFUA Nonprofit Partner Non.Kft a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. 

Béradatok 

A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra. 

5.2. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történı bemutatásához. 


