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I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk 
 

a./  A mérleg fordulónapja:  12. 31. 
 

b./  A mérlegkészítés elvi időpontja:  01. 31. 

 

c./ A főiskola a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklete, "A" változata szerint készíti el. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 

Eredménykimutatását a számviteli törvény 2. sz melléklete szerint készíti el. 
A főiskola saját döntési körében sem a mérleg, sem az eredménykimutatás formátumát nem 

változtatta meg, összevonást, részletezést nem alkalmazott. 

 

d./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az 
összehasonlíthatósággal: nincs ilyen. 

  

e./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél alkalmaztunk átsorolást, 
módosítottuk a minősítést, illetve alkalmaztunk az alternatív megoldások közül az alábbit: 
nincs ilyen. 

 

 

II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
 

a./ Szabályrendszer főbb jellemzői 
A főiskola számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan 
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. 
A főiskolánál alkalmazott értékelési eljárásokat, értékcsökkenési elszámolási módokat, 
amortizációs politikát, annak szabályzatai tartalmazzák tételesen, itt annak ismertetésétől 
eltekintünk. 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási 
módot, amortizációs politikát nem változtattuk meg. 
(A Számviteli törvény változásán és a fentieken kívüli okokból). 
 

b./ Jelentős összegű hiba 

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-

főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 
millió forintot, akkor az 1 millió forint. 
 

c./ Nem jelentős összegű hiba 

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 
előzőek szerinti értékhatárát. 
 

d./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak 
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó 
beszámolósor értékének 50 %-át. 2020-ben nincs ilyen. 
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e./ Jelentős tételek 

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a 
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 30 %-át. 2020-ben nincs ilyen. 

 

f./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése 

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása 
alapján történik.  
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el. 
Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérlegfordulónapon történik.  
Maradványérték meghatározása egyedi. 
Jelentős összegű (bruttó érték 30%-a feletti) terven felüli écs. és visszaírás nem volt.  
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési 
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. 
 

g./ A főiskola vásárolt készleteinek értékelése 

A készleteket tételes leltározással, az utolsó beszerzési árral értékeljük. 

Deviza és valuta készletet átlagáron értékeljük. 

 

h./ Saját termelésű készletek értékelése 

Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeljük. 

 

i./ Deviza, valuta árfolyama 

A devizába, valutában meglévő eszközök és kötelezettségek értékelése az MNB árfolyam 
történik.   
 

j./ Értékvesztés  
Meghatározása a partner, a tétel egyedi értékelésén alapul.  

 

 

III. Részletez  információk: 
 

a./ A főiskola nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével. 
 

b./ A gazdasági társasággal kapcsolatban levő más felek, társaságok adatai: 
Mivel a főiskolának kapcsolt vállalkozása nincs, illetve vele kapcsolatban levő fél nem 
értelmezhető, ezért az erre vonatkozó adatszolgáltatás nemleges.  

 

c.) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, 
költségek és ráfordítások összege és azok jellege: nincs ilyen. 

 

d./ 2020. évben az alapítványnál „Jelentősnek” minősülő Önrevíziója nem volt. 

 

e./ 2020. évben az alapítványnál „Jelentősnek” minősülő, lezárt Revízió nem volt. 

 

f./ A főiskola nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével. 
 

g./ A főiskola nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett. 
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IV. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések 

 
a./ A főiskola 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő   
 

b./ Kiemelt személyekről kötelezően előírt adatszolgáltatás: 
A főiskolánál a vezető tisztségviselőknek (igazgatóság, felügyelő bizottság) folyósított 
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, (csoportonként összevontan, a 
kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei 
egyidejű közlésével) vonatkozásában adatközlésünk: nemleges. 

 

c./ Visszavásárolt (saját részvények, illetve) üzletrészek nincsenek a főiskola mérlegében. 
 

d./ A főiskolának visszaváltható részvénye nincs.  
 

 

V. Könyveléshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó információk 

 
a./ A főiskola paraméterei alapján, a Számviteli tv., illetve a Ptk. előírásai szerint 2020. évben 
könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 
 

b./ A főiskola könyvelését mérlegképes könyvelő végzi. 
Könyvelő neve: Petrovicsné Bohus Erzsébet 
Könyvelő nyilvántartási száma: 129073 
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