
Kiegészítő melléklet 
 

a 2021. évi beszámolóhoz 
 
 

Általános kiegészítések 
 
A Kiegészítő melléklet  a  Hungarian Businnes Leaders Forum Egyesület  2021.01.01-2021.12.31-ig terjedő 
időszak tevékenységéről készült. 
Jogszabályi háttérként a beszámoló,ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 
2000.évi C.törvény a számvitelről, a 476/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, valamint az érvényben lévő 
adótörvények szolgáltak. 
A beszámolót és a kiegészítő mellékletet készítette:  Frivalszky Katalin egyéni vállalkozó 
A könyvelést végző neve:     Frivalszky Katalin 
A könyvelést végző regisztrácios száma:   145294 
 
Az  egyesület   adatai és tevkenységi körének bemutatása: 

 

Alakulás kelte:    1992. március 14. 
Bírósági bejegyzés kelte,száma  2010. február 10. 11038 sorszám alatt 
Nyilvántartási száma:    01-02-0004679 (Pk.68881/1992) 
Székhelye:     1067.Budapest, Podmaniczky utca 31. 3.em. 18. 
Adószáma:     18036228-1-42 
 
Az  Egyesület  2020.évben kizárólag  célszerinti tevékenységet végzett,  tagdíjakból, támogatásokból, 
programok támogatásából  végzi  tevékenységét.  
 
 
Mérleg forduló napja:    2021. december 31. 
Beszámoló készítésének időpontja: 2022. február 28. 
 
A számviteli politika fő vonásai: 
 
A Hungarian Business Leaders Forum Egyesület  a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai 
szerint vezeti. 
Az Egyesület  számviteli politikáját-figyelemmel a számvitelről szóló többször módosított 2000.évi.C. 
törvény 14.§-ában ,  továbbá a 2011.évi CLXXV.  törvényben  (ectv)  meghatározottak alapján 
egyszerűsített éves beszámolót készít, ezzel egyidejűleg a fenti kormányrendelet szerinti 
eredménykimutatást is elkészíti. 
A 100.000.- Ft alatti  beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben 
számolja el. Az immateriális és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan történik és negyedévente kerül 
elszámolásra. 
A devizában nyilvántartott tételek év végén  nincsenek. 
 
Adózási sajátosságok: 
 
Az Egyesület  az általános forgalmi adónak nem alanya, vállalkozási tevékenységet 2021.évben folytatott 
, a társasági adóról szóló 1996.évi LXXXI törvény ( továbbiakban Tao) 20.§(1) bekezdés a.pontja alapján  a 
reklámtevékenységből származó  bevétele mentes az adó alól ,így  helyi iparűzési és társasági adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett..  
 Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 5§(1) bekezdés m.pontja valamint az 5.§(2) bekezdés alapján 
pedig teljes illetékmentességet élvez. 

 
 



 
 

1. 
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 

 
Befektetett eszközök: 
 
A befektetett eszközök 2021 .évi záró állománya  1 147  eFt volt. 
Az immateriális javak nettó értéke 179 ezer Ft , a tárgyi eszközök nettó értéke 768 ezer Ft. 
A befektetett pénzügyi eszközök 200 ezer Ft értéke a 2010. évben alapított  HBLF-Romaster Alapítvány  
rendelkezésére bocsájtott tőke. 
 
 
 
Forgó eszközök:   39 647 eFt 
 
A készletek mérlegben kimutatott értéke nulla forint volt. 
A követelések  442 eFt értéke között között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván. 
A pénzeszközök értéke  39 205  eFt, ebből pénztár számla összege: 29  eFt, míg a bankszámlák 
összege:  39 176  eFt volt. 
 
 
Aktív időbeli elhatárolások: 114  eFt 
 
Költségek aktív időbeli elhatárolása:   114  eFt ( előfizetések  ). 
 
 
 
Saját tőke: 32 724 e Ft 
 
27 881  eFt tőkeváltozásból és  4 844  ezer  Ft  tárgyévi eredményből tevődik össze. 
 
 
 
Rövidlejáratú kötelezettségek: 2 283 eFt 
 
ezen a soron 107  eFt a szállítókkal szembeni kötelezettség,  1 051  eFt  a decemberi bér, 1 120 eFt 
adókötelezettség , illetve 5 ezer Ft vevői túlfizetés kerültek   kimutatásra. 
 
A kötelezettségek a mérlegkészítés időszakában kiegyenlítésre kerültek. 
 
 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások: 5 900 eFt 
 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása :     5 710  eFt  
 
tagsági díjak  2022. évre       1 160 ezer Ft 
támogatások 2022. évben megvalósuló programokra 4 550 ezer Ft 
  
Kiadások passzív időbeli elhatárolása: 190 ezer Ft ( könyvvizsgálói díj) 
 
 
 



 
 

Tárgyévi eredményt meghatározó tételek 
 

2021. 
 

 
Tárgyévi eredményt meghatározó tételek         adatok e Ft-ban 

 Bevételek 41 066 
-tagdíj bevételek 18 840 
-EU Sokszínűségi Karta csatlakozási díjak 6 997 
-XMentor program regisztrációs díj 5 690 
-Programok részvételi díjai 1 105 
Szponzori díjak (reklám) 2 284 
Cél szerinti bevételnek minősülő szponzori bevételek 4 065 
Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás 1 000 
Pályázat útján elnyert támogatás 1 032 
egyéb bevételek ( kerekítések, értékesített eszköz) 25 
-pénzintézettől kapott kamat, árfolyamnyereség 28 
Anyagjellegű ráfordítások: 13 878 
Anyagköltség 479 
Irodaszer, tisztítószer 479 
Igénybe vett szolgáltatások 13 104 
-bérleti díj 966 
-oktatás,továbbképzés 113 
-hirdetés ,reklám 2 527 
internet, telefon,tárhely 1 002 
posta, futár 114 
 grafikai tervezés,fotó 1 447 
-számviteli ,rendszerfelügyeleti és irodai  szolgáltatások 2 675 
= ebből könyvvizsgálati díj 190 
rendezvényekkel kapcsolatos költségek 1 913 
előfizetések ( újság, programok) 932 
tagsági díj 490 
egyéb ki nem emelt költségek 925 
Egyéb szolgáltatások költségei 295 
-pénzügyi szolgáltatási költségek ( bankköltségek) 295 
Személyi jellegű ráfordítások 20 392 
-bérköltség 16 465 
-személyi jellegű egyéb kifizetések 1 333 
-bérjárulékok 2 594 
Értékcsökkenés 1 812 
-terv szerinti értékcsökkenés 1 784 
-tervszerinti egyösszegű ( kisértékű) 28 
Egyéb ráfordítások 2 
kerekítési ráfordítások 2 
Pénzügyi műveletek ráfordítása 138 

                                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kapott  támogatások mértéke 
 

Semmilyen elkülönített más állami pénzalaptól ,sem helyi önkormányzattól, sem kisebbségi települési önkormányzattól, sem 
települési önkormányzatok társulásától ,sem pedig mindezek szerveitől támogatásban nem részesült. 
2021.évben utalt támogatások részletezése: 
 
 

4IG Nyrt 2 500 000 
BP BSC Kft 500 000 
Ernst§Young Tanácsadó Kft 250 000 
LeasePlan Hungária Zrt 300 000 
Magyar Telekom Nyrt 500 000 
Shell Hungary Zrt 1 500 000 
Gazdálkodó szervezetek összesen 5 550 000  

 
 

 
A V4ESG rendezvény lebonyolítására pályázati úton 3 000 EUR, 1 032 ezer Ft támogatást nyert el az 
egyesület. 

 
 
 

3. Vagyon felhasználása 
 
 

 
 

  Előző évi  Tárgyévi          
Változás         

Megnevezés összeg Eft összeg E Ft % E Ft       
Saját tőke összesen 27 881 32 725 117,37 4 844       
Induló tőke  0         
Tőkeváltozás 25 777 27 881 108,16 330       
Tárgyévi eredmény 330 4 844 1 467,88 4 514       

 
 
             

 
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 
Az egyesület vezető tisztségviselők munkájukat a tárgyévben térítésmentesen végezték, az ügyvezető igazgatóhelyettes  
munkavállalóként  6 653 ezer Ft bérben részesült. 
 
 
 
 
Budapest,2022.március 24 .           
                                 
 
 

Istenesné  Solti Andrea Erika 
képviselő 

 
 
 
 


