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Tradicionális Pránanadi Alapítvány - Miskolc
3516 Miskolc
Cukrász utca 12.

Adószám              19335197 – 1 - 05
KSH szám            19335197 – 9499 – 569 - 05
Bírósági nyilvántartási szám: 15.Pk.60.204/2008/4

Kiegészítő melléklet
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

2014.01.01. - 2014.12.31.

Kelt.: Miskolc, 2015. március 16.

Pintér János Mihály
Kuratóriumi elnök
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I.
Általános rész

1.1. Az Alapítvány bemutatása

Szervezetünk magánalapítványi formában, szociális tevékenység végzése érdekében
működik.
Az alapítvány 2008. augusztus 18-án alakult, nyilvántartásba vétele 2008. október
31-én történt.

Törzstőke 100.000 Ft, amelyet banki utalással teljesítettek teljes mértékben.

Az alapítvány alapítója:

Petrezselyem József
anyja neve: Tóth Sára
lakóhelye: 5000 Szolnok, Orosz Gy. u. 15. VI/24.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

1. Pintér János Mihály – a Kuratórium elnöke
2. Kovács Lenke- a Kuratórium titkára
3. Homovicsné Pocsai Valéria - a Kuratórium tagja
4. Balogh Tibor - a Kuratórium tagja

Az alapítvány fő tevékenysége:

9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az elkészített mérleg a mérlegkészítés fordulónapján meglévő eszközök és források
reális forgalmi értéken történő számbavételén alapszik.
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2./A számviteli politika fő vonásai

- Az alkalmazott számviteli politika célja: a számviteli törvény alapelveire építve a
mérleg a reális piaci értéket képviselő eszközök valós, saját és külső források
értékét tartalmazza.

- Az értékcsökkenés elszámolási módszere:
Az eszközöket egyedileg értékeljük, maradványértéket és lineáris leírási kulcsot
alkalmazunk. Az 100 eFt alatti tárgyi eszközöket beszerzéskor költségként
azonnal leírjuk.
Ha a leírási kulcsok nincsenek szinkronban a társasági adótörvény 1-2. Sz
mellékletével, ezért év végén eredmény
növelő és csökkentő jogcímekben korrigáljuk az adózás előtti eredményt.

- Könyvvezetés, költségelszámolás a kötelező előírások figyelembevételével kerül
nyilvántartásba, rögzítésre.

- A rendkívüli tételek meghatározásánál a Szt. előírásai mérvadóak.

- Az alkalmazott eredmény-kimutatás „A” típusú.

- A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

- A mérlegforduló napja: 2014. december 31.
- A mérlegkészítés időpontja: 2015. március 16.

II.

SPECIFIKUS RÉSZ

1./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A. Befektetett eszközök 203 eFt

b./ Tárgyi eszközök 203 eFt



4

B. Forgóeszközök 161 eFt

a./ Készletek:
Nincsenek

b./ Követelések
Nincsenek

c./ Értékpapírok nem voltak az  tárgyidőszakban.

d./ A Pénzeszközök állománya 161 eFt volt, amelyből a házipénztárban 5 eFt
található, a bankszámla egyenlege pedig 156 eFt.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Nincsenek

D. Saját tőke 185 eFt

 Jegyzett tőke 100 eFt
 Eredménytartalék 100 eFt
 Mérleg szerinti eredmény -15 eFt

Az alapítvány a 2014-es üzleti évet 15 eFt-os veszteséggel zárta.
Társasági adó kötelezettsége nem keletkezett, a tárgyidőszakban vállalkozási
tevékenységből származó árbevétele nem származott az alapítványnak.

E. Céltartalékok

Tárgyidőszakban céltartalék képzés nem volt.

F. Kötelezettségek 30 eFt

a./ Hátrasorolt kötelezettségek nem voltak a tárgyidőszakban.
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b./ Hosszú lejáratú kötelezettségek               0 eFt

c./ Rövid lejáratú kötelezettségek 30 eFt
Szállítók 30 eFt

G. Passzív időbeli elhatárolások 149 eFt

Bevételek passzív időbeli elhatárolása a 2014-es évben 149 eFt volt az SZJA
1% miatt.

A mérlegfőösszeg: 364 eFt

Tájékoztató kiegészítés
Foglalkoztatottak létszáma
Alkalmazottként foglalkoztatottak nem voltak, bér és egyéb személyi jellegű

kifizetés nem történt.

A mérleget Dr. Kántor Béla Péter mérlegképes könyvelő készítette.

Nyilvántartási száma: 187688


