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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

1 0 6 7 Budapest

Csengery utca

68. 4 0
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Budapest 2 0 2 1 0 5 1 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

27 12

27 12

1 456 3 720

224 672

1 232 3 048

1 483 3 732

732 1 765

300 300

534 432

-102 1 033

751 379

751 379

1 588

1 483 3 732
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

10 902 10 402 10 902 10 402

1 375 1 047 1 375 1 047

1 374 1 047 1 374 1 047

1 091 783 1 091 783

12 277 11 449 12 277 11 449

12 276 11 449 12 276 11 449

5 607 3 908 5 607 3 908

5 064 3 616 5 064 3 616

1 445 1 813 1 445 1 813

15 288 15 288

1 685 2 597 1 685 2 597

8 7 8 7

12 379 10 416 12 379 10 416

12 369 10 416 12 369 10 416

-102 1 033 -102 1 033

-102 1 033 -102 1 033

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .11  15 .11 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

283 263 283 263

1 091 783 1 091 783
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

PK-642

2020. év

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

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

1 0 6 7 Budapest

Csengery utca

68. 4 0

    

0 1 0 0 P k 6 1 0 6 9  2 0 0 6

0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 4

1 8 1 9 2 7 2 0 1 4 2

Dr. Haszanova Rita Induszovna

Orosz és magyar nyelv ismertetése

nemzeti közösséghez kötődő

kultúrális javak megőrzése 2011.évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115 § a-i pontok

Gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok országos szinten

500
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

Oktatáshoz, ünnepségekhez kapcsolódó költségek 1 683 2 597

1 683 2 597

1 683 2 597

Kuratóriumi elnök 1 325 1 813

Kuratórium tagja 120 60

1 445 1 873
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány

12 277 11 449

283 263

11 994 11 186

12 379 10 416

5 064 3 616

12 369 10 416

-102 1 033

0 0
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Alfavit Alapítvány 2020. évi beszámolója 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

Az Alfavit Alapítvány 2020-as évben az alábbi közhasznú tevékenységet végezte: 

 

 nevelési és oktatási, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, illetve, 

 magyarországi etnikai és nemzeti kissebségekkel kapcsolatos tevékenységek 

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a vagyon hozadékából illetve részére 

jutatott támogatásokból nyelvi tanfolyamokat, szakköröket, előadásokat, napközis táborokat, 

kiállításokat, orosz és tatár hagyományőrző programokat szervezett főleg gyerekek számára. 

Az Alapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően folytatta az orosz és a magyar 

nyelvtanítást, az integráló, kulturális, orosz és tatár hagyományőrző tevékenységét. 

 

Az elmúlt évben a következő rendezvények kerültek megrendezésre: 

 

Január 11. 

Pravoszláv karácsony ünneplése. Karácsonyközi mulatságok – zenés interaktív orosz 

hagyományőrző műsor gyerekeknek, orosz karácsonyi dalok, versek, mondókák, népi játékok 

bemutatása 5-12 éves korosztály részére. 

 

Január 12. 

Színházi találkozások Bécsben.  Oroszul tanuló gyerekek találkozása, amely során 

Németországból, Magyarországból és Ausztriából érkezett gyerekek agy közös színházi 

előadáson részt vettek. 

 

 

Február 7. 

«Élő klasszikus irodalom” c. szavaló verseny 5-14 éves korosztály részére. 

 

 

Február 26. 

Híres tatárkonyha c. online versenyt hirdettünk az  Elifba tatár hagyományőrző klubtagok 



részére 

 

 

Április 10. 

Nyíltóra - online, az Űrhajózás Napja alkalmából 6-14 éves korosztály részére.  

 

Május 9. 

Online kiállítás „Gyerekek békét rajzolnak”. 

 

Május 12. 

„Szesztrenka” c. online film vetítés gyerekek részére.   

 

Június 6. 

Puskin nap c. online rendezvény. Az Alfavit Oktatási és Kulturális Alapítvány immár 13 

alkalommal szervezett hagyományosan Puskin szavaló rendezvényt, amelyen 35 résztvevő 

összejött a ZOOM területén.  

 

Június 15-19.  

Nyári napközi tábort tartottunk múzeumlátogatásokkal, orosz nyelvórákkal, sport 

programokkal. 

 

Szeptember 12.  

Nyílt nap, az Alfavit orosz iskola bemutatója. Tanulók felvétele, osztályok megszervezése.  

 

Október 18. 

Aranyló Ősz c. iskolai szavaló verseny és ünnepség 5-14 éves korosztályú gyerekek részére. 

 

December 16.   

Karácsonyi és újévi köszöntéseket rendeztünk osztályonként oroszul tanuló gyerekek 

számára. Ajándékosztás. Idén 100 db ajándékot csináltunk gyerekeknek. 

 

Az Alapítvány tagjai számos online orosz nyelvtanítási módszertanokról szóló 

szemináriumban és vebináriumban vettek részt az év során: 

 



Az Alapítvány közhasznú tevékenységeinek bemutatása 

Önkéntes munkával hétfőtől szombatig, jellemzően délutánonként folyamatosan működnek az 

orosz nyelvű foglalkozások 4-16 éves korosztály számára: 

 szombatonként az orosz nyelvű iskola a kiskamaszok számra tart nyelvoktatást (6-14 

évesek); 

 zenei, kézműves, irodalmi foglalkozások a 4-6 éves gyerekek részére a „Rodnyicsok” 

szakkörben; 

 

A képzőművészeti stúdióban a gyerekek foglalkoznak rajzolással, formázással és 

művészettörténettel is. Az órák orosz nyelven folynak. 

 

Interaktív magyar nyelvórákat tartunk a Magyarországra érkezett és a magyar közösségbe 

beilleszkedni kívánó, Magyarország kultúrája iránt érdeklődő, itt élő orosz állampolgárok 

számára.  

 



Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18192720-1-42
01 Fővárosi Törvényszék
0100 Pk 61069 /2006
01/01/0010174

ALFAVIT Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány
1067 Budapest, Csengery utca 68. 4 0

Kiegészítő melléklet

2020.

Fordulónap:
Beszámolási időszak:

2020. december 31.
2020. január 01. - 2020. december 31.

Budapest, 2021. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Oldal:  2

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány 2007. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a
meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyéb szervezet séma

Mérleg típusa -

Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Nem

Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: Magyar nyelvórákat tartottunk a
Magyarországra érkező és itt élő orosz állampolgárok részére. A magyar embereknek az orosz kultúra és nyelv
tanítása.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány az üzleti évben támogatási program keretében kapott
támogatást nem használt fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
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Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 350

6. Egyéb követelések 322

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Pénztár, csekkek 250

2. Bankbetétek 2 798

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei
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A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges
jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges
jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja
be az alábbi táblázat:
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Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 10 902 88.8 10 402 90.9

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 1 375 11.2 1 047 9.1

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0

Bevételek összesen 12 277 100.0 11 449 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 10 402

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása
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Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 5 607 45.3 3 908 37.5

Személyi jellegű ráfordítások 5 064 40.9 3 616 34.7

Értékcsökkenési leírás 15 0.1 288 2.8

Egyéb ráfordítások 1 685 13.6 2 597 24.9

Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 0.1 7 0.1

Ráfordítások összesen 12 379 100.0 10 416 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások összege és jellege az alábbiak:
Oktatás költségei:2.917 eFt.
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5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány kapcsolt felekkel
semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló
által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban
megfelelően bemutatásra kerültek.
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány 2007. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a
meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyéb szervezet séma

Mérleg típusa -

Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Nem

Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: Magyar nyelvórákat tartottunk a
Magyarországra érkező és itt élő orosz állampolgárok részére. A magyar embereknek az orosz kultúra és nyelv
tanítása.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány az üzleti évben támogatási program keretében kapott
támogatást nem használt fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
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Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 350

6. Egyéb követelések 322

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Pénztár, csekkek 250

2. Bankbetétek 2 798

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei
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A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges
jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges
jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja
be az alábbi táblázat:
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Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 10 902 88.8 10 402 90.9

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 1 375 11.2 1 047 9.1

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0

Bevételek összesen 12 277 100.0 11 449 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...
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Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 10 402

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása
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Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 5 607 45.3 3 908 37.5

Személyi jellegű ráfordítások 5 064 40.9 3 616 34.7

Értékcsökkenési leírás 15 0.1 288 2.8

Egyéb ráfordítások 1 685 13.6 2 597 24.9

Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 0.1 7 0.1

Ráfordítások összesen 12 379 100.0 10 416 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások összege és jellege az alábbiak:
Oktatás költségei:2.917 eFt.
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5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány kapcsolt felekkel
semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló
által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Alfavit Oktatási és Kultúrális Közhasznú Alapítvány
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban
megfelelően bemutatásra kerültek.
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Alfavit Alapítvány 2020-as évben az alábbi közhasznú tevékenységet végezte:
nevelési és oktatási, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, illetve,
magyarországi etnikai és nemzeti kissebségekkel kapcsolatos tevékenységek
A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a vagyon hozadékából illetve részére jutatott
támogatásokból nyelvi tanfolyamokat, szakköröket, előadásokat, napközis táborokat, kiállításokat, orosz és
tatár hagyományőrző programokat szervezett főleg gyerekek számára.
Az Alapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően folytatta az orosz és a magyar nyelvtanítást, az
integráló, kulturális, orosz és tatár hagyományőrző tevékenységét.
Az elmúlt évben a következő rendezvények kerültek megrendezésre:
Január 11. Pravoszláv karácsony ünneplése. Karácsonyközi mulatságok - zenés interaktív orosz
hagyományőrzőműsor gyerekeknek, orosz karácsonyi dalok, versek, mondókák, népi játékok bemutatása 5-12
éves korosztály részére.
Január 12.Színházi találkozások Bécsben. Oroszul tanuló gyerekek találkozása, amely során Németországból,
Magyarországból és Ausztriából érkezett gyerekek agy közös színházi előadáson részt vettek.
Február 7.Élő klasszikus irodalom c. szavaló verseny 5-14 éves korosztály részére.
Február 26.Híres tatárkonyha c. online versenyt hirdettünk az Elifba tatár hagyományőrző klubtagok részére
Április 10.Nyíltóra - online, az Űrhajózás Napja alkalmából 6-14 éves korosztály részére. Május 9.Online
kiállítás Gyerekek békét rajzolnak.
Május 12.Szesztrenka c. online film vetítés gyerekek részére. 
Június 6.Puskin nap c. online rendezvény. Az Alfavit Oktatási és Kulturális Alapítvány immár 13 alkalommal
szervezett hagyományosan Puskin szavaló rendezvényt, amelyen 35 résztvevő összejött a ZOOM területén. 
Június 15-19. Nyári napközi tábort tartottunk múzeumlátogatásokkal, orosz nyelvórákkal, sport programokkal.
Szeptember 12. Nyílt nap, az Alfavit orosz iskola bemutatója. Tanulók felvétele, osztályok megszervezése. 
Október 18.Aranyló Ősz c. iskolai szavaló verseny és ünnepség 5-14 éves korosztályú gyerekek részére.
December 16. Karácsonyi és újévi köszöntéseket rendeztünk osztályonként oroszul tanuló gyerekek számára.
Ajándékosztás. Idén 100 db ajándékot csináltunk gyerekeknek.
Az Alapítvány tagjai számos online orosz nyelvtanítási módszertanokról szóló szemináriumban és
vebináriumban vettek részt az év során:
Az Alapítvány közhasznú tevékenységeinek bemutatása
Önkéntes munkával hétfőtől szombatig, jellemzően délutánonként folyamatosan működnek az orosz nyelvű
foglalkozások 4-16 éves korosztály számára:
szombatonként az orosz nyelvű iskola a kiskamaszok számra tart nyelvoktatást (6-14 évesek);
zenei, kézműves, irodalmi foglalkozások a 4-6 éves gyerekek részére a Rodnyicsok szakkörben;
A képzőművészeti stúdióban a gyerekek foglalkoznak rajzolással, formázással és művészettörténettel is. Az
órák orosz nyelven folynak.
Interaktív magyar nyelvórákat tartunk a Magyarországra érkezett és a magyar közösségbe beilleszkedni kívánó,
Magyarország kultúrája iránt érdeklődő, itt élő orosz állampolgárok számára. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Orosz és magyar nyelv ismertetése

Közhasznú tevékenység megnevezése: Orosz és magyar nyelv ismertetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Nemzeti közösséghez kötödő kultúrális javak megőrzése
2011.évi CLXXIX. tv. 115.§ a-i pontok

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok országos szinten
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Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 900

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Magyar nyelvórákat tartottunk a Magyarországra érkező , és a magyar közösségbe beilleszkedni kívánó ,
Magyaroeszág kultúrája iránt érdeklődő, itt élő orosz állampolgárok számára, valamint magyar emberek
számára az orosz nyelv és kultúra tanítása.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Oktatáshoz, ünnepségekhez kapcsolódó költségek 1 683 2 597

Összesen: 1 683 2 597

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Kuratóriumi elnök 1 325 1 813

Kuratórium tagja 120 0

Összesen: 1 445 1 813

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 12 277 11 449

ebből:   

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

283 263

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 árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 994 11 186

H. Összes ráfordítás (kiadás) 12 379 10 416

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 5 064 3 616

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 369 10 416

K. Adózott eredmény - 102 1 033

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   
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