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I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA 
 
 
Név:      Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 
 
Székhelye:    1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 
 
Gazdálkodási formája:   egyéb alapítvány 
 
Fővárosi Törvényszék jogerős nyilvántartásba vétel napja: 2015.04.10. 
 
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételének száma: 01-01-0012045. 
 
A szervezet adószáma:   18645943-2-41 
 
A szervezet statisztikai számjele:  18645943-7219-569-01    
 
A szervezet alapítója: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 
 
Induló tőke:  41.800.000.000,- Ft 
 
A szervezet kezelő szerve: az Alapítvány Kuratóriuma 
 
Könyvvizsgálat:  
 
A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban saját elhatározásból beszámolója 
felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. 
 
A könyvvizsgáló adatai: 
  
A könyvvizsgáló adatai: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.    

   1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület  

    kamarai nyilvántartási száma: 002387  

 

Kijelölt könyvvizsgáló:  Kékesi Péter 

    1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület 

    kamarai nyilvántartási száma: 007128  

  
Könyvviteli szolgáltatás: Az alapítvány által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó 

feladatok irányításával, az egyszerűsített éves beszámoló 

elkészítésével megbízott gazdasági társaság megnevezése: 

  

 Optima Befektetési Zrt, (1013 Budapest, Döbrentei u. 2.) 

alkalmazásában Könözsyné Györök Anita, 1119 Budapest, Allende 
park 13. 4/28. Könyvviteli szolgáltatást végző nyilvántartási száma: 

160027 
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Az Alapítvány célja és tevékenysége 
 

A Magyar Nemzeti Bank, mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a tudásteremtés 
ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, a társadalomtudományi, valamint 
az interdiszciplináris képzések, kutatások élősegítése, támogatása, a gazdaságban alkalmazható 
kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése és ezáltal a kis- és közepes méretű 
vállalkozások versenyképességének elősegítése, a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése, 
a tudományos és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében hozta létre az alapítványt. 

Az Alapítvány fő célkitűzései: 

a) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és 
működtetése  

b) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása  

c) a gazdaság és a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken (bionika, 
robotika, egészségügy, egészségipar és egészségügyi szolgáltatások, turizmus, start-up 
vállalkozások) interdiszciplináris kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, eredmények 
létrehozásának ösztönzése és támogatása  

d) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, 
ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése  

e) a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése  

f) hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése, a tudomány-technológia, a kutatásfejlesztés, 
az innováció és a modernizáció területén  

g) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok 
építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása  

h) a magyar szellemi örökség gazdagítása  

i) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények 
becsatornázása  

j) külföldi tapasztalatszerzés támogatása  

k) az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése  

l) tudományos, innovációs, modernizációs tárgyú tankönyvek, szakkönyvek, szakfolyóiratok, 
szaklapok kiadása, kiadásának támogatása  

m) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, 
programok működése  

n) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban  

o) tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása. 
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II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI 
 
A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány a számviteli politikája, a beszámoló elkészítése a 
2000. évi C. törvény a számvitelről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv), (27-30.§), a 224/2000 
(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, és a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil 
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseinek előírása szerint 
került kialakításra. 

 
Az Alapítvány könyvelése a Számadó Kft. által kifejlesztett ún. Számadó ügyviteli programrendszer 
alkalmazásával történik. 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításának a fordulónapja az üzleti év utolsó napja, 
december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő év március 31. 
napja. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít. 
 
Az Alapítvány a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót 
készít, melynek részei a kormányrendelet 4. számú melléklet szerint előírt tagolású mérleg, a 
kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti előírt tagolású eredménykimutatás, valamint a civil 
törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet. 
 
Az eredménykimutatás a naptári év bevételeit és ráfordításait, a tárgyévi eredmény levezetését 
tartalmazza, az eredményt meghatározó főbb tényezők bemutatásával, egymástól elkülönülten 
bemutatva az alaptevékenységgel valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket. 
 
A szervezet a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 
 
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris 
leírást alkalmazott. 
 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték: 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 
 
Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
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körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor 
is, ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint 
ezen eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés 
illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, 
vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 
 
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az 
eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a 
kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet 
a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
Értékelési módok:  
 
A szervezet a valós számbavétel, illetve a tényleges forgalom mérhetősége miatt: 

• az eszközök tekintetében a tényleges beszerzési árat, 
• a források vonatkozásában a könyvszerinti értéket veszi az értékelés alapjául. 

 
Ez az értékelési eljárás biztosítja a szervezet vagyoni helyzetének tényszerű megállapítását, a 
szervezet helyzetének valós megítélését. 
 
A szervezet nem kívánt élni a valós értéken történő értékelés lehetőségével, így emiatt számviteli 
politikája sem módosult. 
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III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 
 
Az Alapítvány vagyoni helyzete az eszközök és források állományának szerkezete, összetétele 
alapján határozható meg. 
 

Eszközök összetételének alakulása      
 ezer Ft-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 

összeg 
megoszlás 

% összeg  
megoszlás 

% 

A. Befektetett eszközök 41 790 003 98,6% 42 302 220 98,9% 

B. Forgóeszközök 216 985 0,6% 204 740 0,5% 

C. Aktív időbeli elhatárolások 358 928 0,8% 261 077 0,6% 

Összesen 42 365 916 100,0% 42 768 037 100,0% 
 

Források összetételének alakulása      
 ezer Ft-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 

összeg 
megoszlás 

% összeg 
megoszlás 

% 

D. Saját tőke 42 294 800 99,8% 42 639 041 99,7% 

E. Céltartalék 0 0,0%           4 687 0,0% 

F. Kötelezettségek 71 116 0,2% 122 023 0,3% 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0,0% 2 286 0,0% 

Összesen 42 365 916 100% 42 768 037 100% 
 
Pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 
 

M u t a t ó  Előző év Tárgyév 

Forgóeszközök aránya =
Forgóeszközök +  aktív időbeli elhat.

Összes eszköz
x100  1,4% 1,1% 

Tőkeerősség =
Saját tőke

Mérleg főösszege
x100  99,8% 99,7% 

Likviditási mutató =
Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100  305% 167,8% 

 
Az eszközök és források állományának alakulása az alábbiakban kerül részletezésre. 
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A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bruttó 

fokszam 
Befektetett eszközök 

megnevezése 

Nyitó 
Számadó 

szerint 

Nyitó 
rendezések 

(RLB) Nyitó (RLB) 
Növekedés 

2016.  
Csökkenés 

2016. Záró 

11 IMMATERIÁLIS JAVAK  718 058     3 302     721 360     5 189 812     267 208     5 643 964    

113 Vagyoni értékű jogok  400 558     3 302     403 860     5 076 782     267 208     5 213 434    

114 Szellemi termékek  317 500     -     317 500     113 030     -     430 530    

12 

INGATLANOK ÉS 
KAPCSOLÓDÓ 
VAGYONI ÉRTÉKŰ J. 

 2 797 333 
374     370 100 000    

 3 167 433 
374     210 820     374 224 960    

 2 793 419 
234    

122 Telek, telkesítés  -     370 100 000     370 100 000     -     -     370 100 000    

123 
Épületek, épületrészek, 
tulajdoni hányadok 

 2 797 333 
374     -    

 2 797 333 
374     210 820     374 224 960    

 2 423 319 
234    

14 

EGYÉB 
BERENDEZÉSEK, 
FELSZERELÉSEK, 
GÉPEK, JÁRMŰVEK  1 970 119     34 596 474     36 566 593     57 987 912     42 668 872     51 885 633    

141 

Űzemi (üzleti)  eszközök, 
gépek, berendezések, 
felszerelések  -     30 550 000     30 550 000     54 550 000     42 550 000     42 550 000    

143 

Irodai, igazgatási 
berendezések és 
felszerelések  1 917 559     4 099 034     6 016 593     3 418 323     118 872     9 316 044    

145 
Egyéb berendezések, 
felszerelések  52 560    -52 560     -     19 589     -     19 589    

1 ÖSSZESEN 
 2 800 021 

551     404 699 776    
 3 204 721 

327     63 388 544     417 161 040    
 2 850 948 

831    

   
 

     



8 
 

     Értékcsökkenés 

fokszam 
Befektetett eszközök 

megnevezése 
Nyitó 

Számadó 

Nyitó 
rendezések 

(RLB) Nyitó (RLB) Növekedés 

Csökkenés, 
rendezések 

(RLB) Záró 

11 IMMATERIÁLIS JAVAK  195 387     3 302     198 689     1 872 932     53 828     2 017 793    

113 Vagyoni értékű jogok  135 393     3 302     138 695     1 732 998     53 828     1 817 865    

114 Szellemi termékek  59 994     -     59 994     139 934     -     199 928    

12 

INGATLANOK ÉS 
KAPCSOLÓDÓ 
VAGYONI ÉRTÉKŰ 
JOGOK  14 077 372     -     14 077 372     48 527 768     75 549     62 529 591    

122 Telek, telkesítés  -     -     -     -     -     -    

123 
Épületek, épületrészek, 
tulajdoni hányadok  14 077 372     -     14 077 372     48 527 768     75 549     62 529 591    

14 

EGYÉB 
BERENDEZÉSEK, 
FELSZERELÉSEK, 
GÉPEK, JÁRMŰVEK  592 119    -91 462     500 657     3 323 531     118 872     3 705 316    

141 

Űzemi (üzleti)  eszközök, 
gépek, berendezések, 
felszerelések  -     -     -     -     -     -    

143 

Irodai, igazgatási 
berendezések és 
felszerelések  539 559    -38 902     500 657     3 303 942     118 872     3 685 727    

145 
Egyéb berendezések, 
felszerelések  52 560    -52 560     -     19 589     -     19 589    

1 ÖSSZESEN  14 864 878    -88 160     14 776 718     53 724 231     248 249     68 252 700    

 
 

  Bruttó Értékcsökkenés Nettó 

fokszam 
Befektetett eszközök 

megnevezése Záró Záró Záró 

11 IMMATERIÁLIS JAVAK  5 643 964     2 017 793     3 626 171    

113 Vagyoni értékű jogok  5 213 434     1 817 865     3 395 569    

114 Szellemi termékek  430 530     199 928     230 602    

12 
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ 
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK  2 793 419 234     62 529 591     2 730 889 643    

122 Telek, telkesítés  370 100 000     -     370 100 000    

123 
Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok  2 423 319 234     62 529 591     2 360 789 643    

14 

EGYÉB BERENDEZÉSEK, 
FELSZERELÉSEK, GÉPEK, 
JÁRMŰVEK  51 885 633     3 705 316     48 180 317    

141 
Űzemi (üzleti)  eszközök, gépek, 
berendezések, felszerelések  42 550 000     -     42 550 000    

143 
Irodai, igazgatási berendezések és 
felszerelések  9 316 044     3 685 727     5 630 317    

145 
Egyéb berendezések, 
felszerelések  19 589     19 589     -    

1 ÖSSZESEN  2 850 948 831     68 252 700     2 782 696 131    
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Az Alapítvány 2016-ban a tárgyi eszközök leltározásával kapcsolatban felmerült átsorolások miatt 
terven felüli értékcsökkenést számolt el, melynek összege 228e FT. 
 
 
1.) Befektetett pénzügyi eszközök 
 
Befektetett pénzügyi eszközök között az éven túli esedékességű, befektetési szándékkal megszerzett 
értékpapírokat, más gazdálkodó szervezetekben történt befektetéseket tarjuk nyilván.   
 
A legjelentősebb mérlegértéket képviselő értékpapírok záró könyv szerinti értéke 2016.12.31-én 
23.538.727 eFt. A tartós befektetési céllal vásárolt értékpapírok típusa Bónusz Magyar 
Államkötvény, melynek értéke 15,8 milliárd Ft, valamint 7,6 milliárd Ft értékben vállalati 
kötvények. 
 
Az Alapítvány befektetéssel rendelkezik a VÍZHÁZ Zrt.-ben (3.950 millió Ft befektetés (100% 
tulajdonrész)),  Kasselik-Ház Zrt-ben (1.800 millió Ft befektetés (25% tulajdonrész)), Kecskeméti 
Duális Oktatás Zrt.-ben (2.000 millió Ft befektetés (16.6% tulajdonrész)), Optima Befektetési Zrt-
ben (200 millió Ft befektetés (16.6% tulajdonrész)) és a Ferida Zrt-ben (5.050 millió Ft 16.6% 
tulajdonrész)). 
 
Értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök után nem került elszámolásra. 
 
 
B.) FORGÓESZKÖZÖK 
 
1.) Készletek 
 
Készletek között került kimutatásra az Alapítvány által vásárolt könyvek és érmék leltárral 
alátámasztott könyv szerinti értéke. 
 
2.) Követelések 
 
A követelések állománya a Döbrentei utca 2. ingatlan bérlőinek kiszámlázott és 2016.12.31-én 
nyitott vevőköveteléseket tartalmaz. 
 
3.) Értékpapírok 
 
Az Alapítványnak 2016.12.31-vel éven belüli lejáratú értékpapírjai nem voltak. 
 
4.) Pénzeszközök 
 
A pénzeszközök a készpénz és a forint illetve deviza bankbetétek értékét foglalja magába. A 
pénzeszközök állománya 2016.12.31-én 183.962 eFt volt. 
 
 
C.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
 
A számvitelről szóló törvény előírásai szerint aktív időbeli elhatárolásként kerül könyvelésre: 
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• A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, melyek költségként csak a 2017. 
évben számolhatóak el. 
• Az olyan bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után, a 2017. évben fognak tényleges 
bevételként realizálódni, de a 2016. évet érintik. 
 
Az elszámolt aktív időbeli elhatárolások értéke a 2016. év végén összesen 261.077 eFt. 
 
 
D.) SAJÁT TŐKE 
 
1.) Jegyzett tőke 
 
Az induló tőke/jegyzett tőke összege 2016. év végén 41.800.000 eFt. 
 
A jegyzett tőke összetevőit az alábbi táblázat mutatja be: 
                                                                                                           ezer Ft-ban 

Változás dátuma Alapítói 
vagyonátadás 

Jogerőre 
emelkedés 

dátuma 
2015.04.10   37.000.000 2015.04.10 
2015.05.29 2.700.000 2015.06.30 
2015.10.30 2.000.000 2015.12.29 
2016.01.27 100.000 2016.04.29 
Összesen: 41.800.000  

 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:   244.241 eFt 
 

Saját tőke alakulása      
2016     e Ft 

 Nyitó Növekedés Csökkentés Átkönyvelés Záró 

Induló tőke 41 700 000 100 000  0 41 800 000 

 0   0 0 

Tőke változás 0   594 800 594 800 

 0   0 0 

 0   0 0 

Tárgyévi eredmény 594 800 244 241  -594 800 244 241 

 42 294 800 344 241 0 0 42 639 041 

      
 
 
E.) CÉLTARTALÉKOK  
  

Céltartalékot a 2016. évben 4.687 e Ft értékben képeztünk, a várható közbeszerzés elmulasztása 

miatti peres eljárásokra. 

 
F.) KÖTELEZETTSÉGEK 
 
1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
2016. évben az Alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 
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2.) Rövid lejáratú kötelezettségek 
                                                                                                                        ezer Ft-ban 

Megnevezés 2015.év 2016.év 
Szállítók          31.744 68.276 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek             8.976 26.487 
Bérleti díj kauciók           30.396 27.260 
Összesen:          71.116          122.023 

 
G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
 

• A mérleg fordulónapja előtt nem keletkeztek olyan bevételek, melyek a mérleg fordulónapja 
utáni időszak bevételét képezik. 

• Viszont vannak olyan költségek, ráfordítások, melyek pénzkiadásként 2017-ben fognak 
megjelenni, de 2016. évet terhelik. Ezek 2016.12.31-ei összege 2.286 e Ft. 
 

IV. EREDMÉNY KIMUTATÁS 
  
Az Alapítványnak 2016. évben kizárólag a létesítő okirat szerinti alaptevékenységből származó 
bevétele keletkezett, vállalkozási tevékenysége nem volt. 
 
1.) Értékesítésből származó bevételt az Alapítvány a Döbrentei utca 2. ingatlan bérbeadásából 
realizált 2016-ben. 
 
2.) Az anyagjellegű ráfordítások az Alapítvány működtetésével és a bérbeadott ingatlan 
fenntartásával kapcsolatos költségeket tartalmazzák. 
 
3.) Egyéb ráfordítások 
 
Az Egyéb ráfordítások főleg a Kuratórium által nem magánszemélyeknek megítélt és pénzügyileg 
teljesített támogatásokat tartalmazza 54.471 eFt összegben 2016-ben. 
 
4.) Pénzügyi műveletek 
 
a.) A pénzügyi műveletek bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 ezer Ft-ban 
Megnevezés 2015.év          2016.év 
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége 

        857.099         757.057 

Átváltás, kiegyenlítés, átértékelés 
árfolyamnyeresége 

               429 370 

Forgóeszközök kimutatott befektetések, 
értékpapírok kamatai, árfolyamnyeresége 

          12.562 0 

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű 
bevételek 

               389                0 

Pénzügyi műveletek bevétele         870.479 
 

757.427 
 

 
b.) A pénzügyi műveletek ráfordítása  
 
A pénzügyi műveletek ráfordítása sor árfolyamveszteséget tartalmaz 1.254 ezer Ft összegben. 
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5.) Költségnemek 
 
Az Alapítványnál az anyag jellegű szolgáltatások jelentősebb tételei az alábbiak: 
   ezer Ft-ban 

Megnevezés 2015.év 2016.év 
Szakmai rendezvény költségei 14.427 120.650 
Befektetési tanácsadás, gazdasági elemzés          20.701 39.466 
Számviteli, ügyvédi, könyvvizsgálati díjak          21.819     41.970     
Ingatlan üzemeltetés          8.007     75.271     
Vagyonvédelem, közös költség, közüzemi 
díjak          5.053     53.533     
Egyéb            2.170     53.228     

Igénybe vett szolgáltatások értéke:        72.177     384.118 
 
 
6.) Társasági adó 
 
Adózás előtti eredmény    249.100 eFt 
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, de a Civil Törvény és a Társasági Adó 
törvény értelmében az ingatlan bérbeadási tevékenység közvetlen bevételei és ráfordításai pozitív 
adóalapja társasági adó köteles.  
 
Társasági adóként az ingatlan bérbeadási tevékenység számított adóját mutattuk ki 2016.12.31-el. 
 
 
 
 
V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 
 
1.) Munkavállalók, személy jellegű kifizetések 
 
a.) A bérköltség alakulása állomány csoportonként és összetevőnként 
 
           2015. év.        ezer Ft-ban 

Megnevezés Bérköltség Sz.jell.egyéb 
kifizetések 

Bérjárulék 

Fizikai             0           0             0 
Szellemi    18.607         2.440      5.023 
Összesen:    18.607         2.440      5.023 

 
Átlagos számított állományi létszám: 1 fő munkavállaló 
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           2016. év.   
      ezer Ft-ban 

Megnevezés Bérköltség, 
mely a 

tiszteletdíjakat 
is tartalmazza 

Sz.jell.egyéb 
kifizetések 

Bérjárulék 

Fizikai             0           0             0 
Szellemi    88.043 46.628 33.635 
Összesen:    88.043        46.628      33.635 

 
            Átlagos számított állományi létszám: 2 fő munkavállaló 
 
b.) Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság 

tagjainak nem folyósított előlegeket és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciákat. 
 

c.) Az Alapítvány magánszemélyeknek nyújtott támogatást 2016 évben, 35.993 eFt értékben. 
 

 
2.) Környezetvédelmi kötelezettségek 
 
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzés 2016. évben nem történt. 
A szervezet 2016 üzleti évben a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére 
céltartalékot nem képzett, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el.  
 
 
3.) Az Alapítvány 2016. évben a kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem számolt 
el. 
 
4.) A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős, lényeges összegű hiba nem merült 
fel. 
 
5.) Kapott támogatások 
 
Az Alapítvány a 2016. évben támogatási program keretében végleges jelleggel nem kapott 
összegeket. 
 
6.) A szervezet által 2016. évben végzett főbb tevékenységek 
 
Az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt céljainak megvalósítása érdekében az alábbi 
támogatásokat nyújtotta 2016. évben:  
 

1.) Konferenciatámogatási program 

A program elsődleges célja a kutatás-fejlesztési és innovációs témájú szakmai fórumok, kutatói 

hálózatok kialakítása, támogatása, lehetőleg nemzetközileg elismert szakértők bevonásával.  

2016 évben, ennek összege 738,9 e Ft 

 

 

 

2.) Pallas Athéné  Geopolitikai Doktori Program 
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Célja: Multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század nemzetközi, 
geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből, így az ezekben a témákban végzett 
doktorok támogatása.  
2016 évben, ennek összege 45.712 e Ft 

 

3.) Egyedi elbírálás alapján nyújtott szakmai pályázatok 

Az Alapítvány az Alapító Okiratában foglalt céljainak elérése érdekében kutatási programokat 
dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és 
modernizáció területén. Támogatja a legmodernebb tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, 
innováció, modernizáció területén működő oktató, gyakorló szakemberek továbbképzését 
Magyarországon és külföldön.  
2016 évben, ennek összege 51,7 millió Ft 

 

7.) Utólagos események 
 
Az év folyamán az Alapítvány fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. 
 
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító okiratban 
meghatározott tevékenységére tartalékolja, tartalékba helyezi. 
 
 
8.) Beszámoló közzétételének internetes honlap címe 
 
Az Alapítvány internetes honlapjának címe: www.padibudapest.hu 
 
 
 
Budapest, 2017. május 25. 
 
 
 
 
      Gerstl Balázs        Dr. Csuhaj-Varjú Imre 
  Kuratóriumi elnök    Kuratóriumi tag   


