A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 12:23:55. Érkeztetési szám: EB00534066

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 2 1 1 6

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.06.01 04.04.30

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 6 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Eötvös
24

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

16

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 3 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 2 1 1 6

/P k.6 6 8 9 5

1 9 6 7 1 3 6 5

/1 9 9 1

1

4 2

Dr. Dezső Tamás

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

2 0
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

35 427

9 941 815

450

7 224

34 477

9 934 091

500

500

3 229

3 534 853

0

0

II. Követelések

19

4 835

III. Értékpapírok

0

0

3 210

3 530 018

0

665 060

38 656

14 141 728

Saját tőke

28 726

13 326 326

I. Induló tőke/jegyzett tőke

10 000

10 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

16 834

13 302 003

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

1 892

14 323

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

8 015

788 741

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

8 015

788 741

Passzív időbeli elhatárolások

1 915

26 661

38 656

14 141 728

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

460

0

460

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

3 533 533

3 758 828

3 533 533

3 758 828

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj

0

0

- alapítótól kapott befizetés

0

0

- támogatások

3 533 533

3 758 819

3 533 533

3 758 819

0

7

0

7

124

152

124

152

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 533 657

3 759 440

3 533 657

3 759 440

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 532 987

3 759 412

3 532 987

3 759 412

5. Anyagjellegű ráfordítások

311 489

359 074

311 489

359 074

6. Személyi jellegű ráfordítások

92 323

260 038

92 323

260 038

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

17 200

20 607

17 200

20 607

2 739

8 204

2 739

8 204

3 125 151

3 117 292

3 125 151

3 117 292

63

509

63

509

3 531 765

3 745 117

3 531 765

3 745 117

3 123 493

3 123 493

3 123 493

3 123 493

1 892

14 323

1 892

14 323

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 892

14 323

1 892

14 323

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 533 533

3 758 819

3 533 533

3 758 819

ebből:
- normatív támogatás

0

0

0

0

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

0

0

0

0

ebből:
- normatív támogatás

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

G. Adományok

0

0

0

0

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Batthyány Lajos Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 6 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Eötvös

24

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1

utca
16

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 3 0 0 / P k .6 6 8 9 5

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 1

0 0 0 2 1 1 6

1 9 6 7 1 3 6 5

1

4 2

Dr. Dezső Tamás

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Melléklet szerint

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

Doktori képzésben résztvevők részére kifizetett juttatások

32 599

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

32 599

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

32 599

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Elnök, kuratóriumi tagok

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
17 200

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

20 607
Tárgy év (2)

17 200

20 607

Nyomtatva: 2021.06.01 04.04.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

3 533 657

3 759 440

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 533 657

3 759 440

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 531 765

3 745 117

92 323

260 038

3 123 493

3 123 493

1 892

14 323

ebből:

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Nemzeti Összetartozás Éve
Támogató megnevezése:

Központi Költségvetés
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01-2021.12.27.

Támogatási összeg:

353 780 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

307 025 384

- tárgyévben felhasznált összeg: 307 025 384
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

353 780 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

4 368 700

Dologi

294 743 884

Felhalmozási

7 912 800

Összesen:

307 025 384
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

A Batthyány Lajos Alapítvány működésének, közfeladatainak ellátásához biztosított 2020. évi támogatás

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01-2020.12.31.

Támogatási összeg:

3 498 250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 498 250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 463 652 764
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 498 250 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

352 328 691

Dologi

2 282 905 479

Felhalmozási

828 418 594

Összesen:

3 463 652 764
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Batthyány Lajos Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.06.01 04.04.31

.

Tel: (1) 788 2250
Fax: (1) 788 2251
E-mail: iroda@a-geni.hu
Székhely és levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 16/B.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Batthyány Lajos Alapítvány Kuratóriuma részére!
Vélemény
Elvégeztük a Batthyány Lajos Alapítvány("az Alapítvány"), (nyilvántartási szám 01-01-0002116) 2020. évi egyéb
szervezet egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020.
december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 14 141 728 E
Ft, az adózott eredmény 14 323 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány
2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel
összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi
függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és
megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Batthyány Lajos Alapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős
a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő
elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a
közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt
egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett
munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz,
kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Cégjegyzékszám: 01-09-711208

Adószám: 12942888-2-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10401945-50515753-54741000

1

.

Tel: (1) 788 2250
Fax: (1) 788 2251
E-mail: iroda@a-geni.hu
Székhely és levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 16/B.

Egyéb kérdések
Az Alapítvány 2019. évi beszámolóját társaságunk könyvvizsgálta és korlátozásmentes könyvvizsgálói záradékkal
látta el.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás (tevékenység)
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
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- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy
az Alapítvány nem tudja a vállalkozást (tevékenységet) folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha
voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 20.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Képviseletre jogosult neve: Litvai Enikő Katalin
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Litvai Enikő Katalin
Könyvvizsgáló cég neve: A-Geni Kft.
Kamarai tagsági szám: 006506
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 16/B.
Nyilvántartásba vételi szám: 002246
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓHOZ

Batthyány Lajos Alapítvány
2020.12.31.

1. Általános kiegészítések:
1.1 A Szervezet neve: Batthyány Lajos Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
1.2 A Szervezet székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 24. I./16.
1.3 A Szervezet működési területe: Magyarország
1.4 A Szervezet adószáma: 19671365-1-42
1.5 A Szervezet céljai:
- a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös
keresztény-kulturális értékek és a demokratikus képviseleti kormányzás alapján álló
magyar közélet támogatása, ennek keretében különösen ilyen tematikájú közösségi
események, társasági élet, illetve tudományos – különösen elemző és kutató –
tevékenység szervezésére irányuló tevékenység folytatása, finanszírozása és az ilyen
tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek
támogatása, fenntartása, működtetése és működésük elősegítése;
- a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.)
4. § (1) bekezdése alapján az Alapítvány közérdekű célja a tehetségek támogatását
fókuszba emelő tehetséggondozási, nevelési-oktatási, kutatási tevékenység folytatása,
finanszírozása – különösen a tehetségek felfedezése, tehetségük kibontakoztatása,
valamint Magyarország megbecsültségének világszerte való növelése érdekében – és
az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek
támogatása, fenntartása, működtetése és működésük elősegítése;
- a Vatv. 4. § (1) bekezdése alapján az Alapítvány közérdekű célja továbbá a Kárpátmedence összmagyarsága kulturális és művészeti örökségének, értékeinek
felfedezésére, megőrzésére, kibontakozásuk, fejlesztésük előmozdítására irányuló
tevékenység folytatása, finanszírozása és az ilyen tevékenységet végző, illetve
megvalósítani kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése
és működésük elősegítése;
- a Vatv. 4. § (1) bekezdése alapján az Alapítvány közérdekű célja továbbá a tehetségek
felfedezése, kibontakoztatása, valamint Magyarország megbecsültségének, hírnevének
e téren is megvalósuló öregbítése érdekében a magyar amatőr és professzionális
sportélet támogatására, a sporttevékenységek népszerűsítésére irányuló tevékenység
folytatása, finanszírozása és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani
1

kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése és működésük
elősegítése;
- a Vatv. 4. § (1) bekezdése alapján az Alapítvány közérdekű célja továbbá a társadalom
műveltségi szintjének emelésére, a magaskultúra széleskörű terjesztésére, valamint a
tudományos és kutatási tevékenység fejlesztésére irányuló – különösen a tehetségek
felfedezését és kibontakoztatását, valamint Magyarország megbecsültségének és
hírnevének világszerte való emelését szolgáló – tevékenység folytatása, finanszírozása
és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek
támogatása, fenntartása, működtetése és működésük elősegítése;
- a Vatv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összefüggő közérdekű célja továbbá
az Alapítványnak a szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint
a társadalom egészségi állapotának fejlesztését célzó tevékenységek finanszírozására,
az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, az emberi jogok
tiszteletben tartása értékei megvalósulásának előmozdítására és támogatására irányuló
tevékenység folytatása és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó
intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése és működésük
elősegítése;
- az Alapítvány célja továbbá az épített és természeti környezet védelmére irányuló
tevékenységek népszerűsítése és támogatása, valamint Magyarország természeti
adottságaiban rejlő lehetőségeknek a - természeti erőforrásokkal való fenntartható
gazdálkodásra és a környezet kíméletére is épülő - hasznosítására (ideértve különösen,
de nem kizárólag a fenntartható mező-, vad- és erdőgazdálkodást) vonatkozó jó
gyakorlatok, ismeretek kidolgozására, megismertetésére, terjesztésére irányuló
tevékenységek folytatása, finanszírozása és az ilyen tevékenységet végző, illetve
megvalósítani kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése
és működésük más módon történő elősegítése.
Az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi
IX. törvény alapján közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül. Az
illetékes bíróság az Alapítvány 2020. november 11-i létesítő okirata alapján 2020. december
21-én az Alapítványt közérdekű vagyonkezelő alapítványként bejegyezte. A Magyar Állam
csatlakozó az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról
szóló 2020. évi CVI. törvény alapján csatlakozói vagyoni juttatásként az Alapítvány
tulajdonába adta a Budapest belterület 14357 helyrajzi számú ingatlant nettó 9.883.277.961,Ft könyv szerinti értéken, valamint 3.400.000.000,- Ft összegben pénzbeli vagyoni juttatást
teljesített a Vatv. 10/A §-a alapján.
Az Alapítvány a 479/2016. (XII.21) kormányrendelet alapján egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló
december 31-i fordulónappal készül.
Az eredmény kimutatás „A” típusú, összköltség eljárással készül, a költségeket elsődlegesen
költségnemenként számolják el.
A Szervezet az alábbi pénzügyi szabályzatokkal rendelkezik:
· Számviteli Politika;
· Eszközök és források értékelésének módja, szabályozása;
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·
·
·
·

Pénzkezelési Szabályzat;
Szervezeti és Működési Szabályzat;
Beszerzési Szabályzat;
Kötelezettségvállalási Szabályzat.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan, az eszközök várható hasznos élettartamát
figyelembe véve, a bruttó értékből kiindulva történik.
2. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg:
Saját tőke:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:

14.141.728 eFt
13.326.326 eFt
14.323 eFt

2.1 Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)
1. sz. táblázat
Hiv.
A,
B,
C,

Hiv.
D,
E,
F,
G,

Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen:
Megnevezés
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen:

Nyitó
35.427
3.229
0
38.656
Nyitó
28.726
0
8.015
1.915
38.656

Részarány
(%)
91.65
8.35
0
100
Részarány
(%)
74.31
0
20.73
4.96
100

Záró
9.941.815
3.534.853
665.060
14.141.728
Záró
13.326.326
0
788.741
26.661
14.141.728

Részarány
(%)
70,30
24,99
4,71
100
Részarány
(%)
94,24
0
5,58
0,18
100

A saját tőke december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye (ezer Ft):
Jegyzett tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény:

10.000 e Ft
13.302.003 e Ft
14.323 e Ft

2.2 A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók
segítségével
A mutatókat a 2.-5. számú táblázat mutatja be.
2.számú táblázat
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Létszám alakulása:
A Szervezet 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 45 fő.
3. Tájékoztató kiegészítések:
Az Alapítvány 100%-os tulajdonát képezi a BL Nonprofit Kft, amely törzstőkéje 3.000 eFt-ra
nőtt, a tőkeemelést eredménytartalék terhére történő emeléssel hajtotta végre a Társaság.
A vezető tisztségviselőknek (kuratóriumi tagok), illetve a felügyelő szerv tagjainak fizetett
juttatás bruttó 20.607 E Ft.
A beszámoló aláírására jogosult: Dr. Dezső Tamás Kuratóriumi Elnök
Könyvvizsgáló cég neve: A-Geni Kft.
MKVK: 002246.
Természetes személy: Litvai Enikő Katalin
MKVK: 006506.
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A könyvvizsgálati tevékenységért fizetett díj 4.680.000,- Ft + ÁFA.
Beszámoló összeállításáért felelős: Wéber István.
PM regisztrációs szám: 131353.

Budapest, 2021.05.20.

Dr. Dezső Tamás
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