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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:

TISZTA FORMÁK ALAPITVÁNY
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

9 7 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szombathely
Közterület jellege:

Fraknó
12

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 8

Ügyszám:

1 8 0 0

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

0 1

0 0 0 0 0 1 0

/P k.6 0 0 2 7 2 /2 0 1 0

1 8 8 94 7 5 2

1

1 8

Zubor Tamás

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Gencsapáti

2 0 2 1

0 5
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TISZTA FORMÁK ALAPITVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

994

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

0
994

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

575
0

3 106

13 530

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

563

10 006

2 543

3 524

24

3

4 124

14 108

Saját tőke

534

13 588

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

3 173

436

-2 739

13 052

3 590

520

3 590

520

4 124

14 108

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

575

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TISZTA FORMÁK ALAPITVÁNY
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
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

62 197

63 284

62 197

63 284

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

62 090
61 590

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

62 090
62 034

61 590

204

62 034
204

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

62 197

63 488

62 197

63 488

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

62 197

63 284

62 197

63 284

7 449

8 235

7 449

8 235

11 258

5 808

11 258

5 808

97

267

97

267

46 086

36 126

46 086

36 126

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

46

46

64 936

50 436

64 936

50 436

-2 739

13 052

-2 739

13 052

-2 739

13 052

-2 739

13 052

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TISZTA FORMÁK ALAPITVÁNY
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TISZTA FORMÁK ALAPITVÁNY
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

62 197

63 488

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

62 197

63 488

H. Összes ráfordítás (kiadás)

64 936

50 436

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11 258

5 808

-2 739

13 052

20

20

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

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]
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Az idei esztendőben a támogatásunkkal megvalósult projekt érték csökkent az elmúlt évhez
képest, vagyis a pályázóink nagyobb projektekbe most értelemszerűen nem mertek belevágni.
Sok helyen igyekeztek megtartani azt, hogy nem csak ránk támaszkodtak, hanem más
támogatóktól, pályázatokból is törekedtek egyéb forrásokhoz jutni több-kevesebb sikerrel. .
Ez minden területre elmondható volt, akár nevelés-oktatásról, kultúráról vagy gyerektömegsportról beszélünk.
Nevelés, oktatás
Minden egyes területre, így a nevelés-oktatás támogatottjaira is igaz volt, hogy nagyon
kétségbeesett pályázókkal találkozhattam. Áprilisban, májusban nem volt senkinek fogalma
arról, hogy mi az, ami nyáron megvalósulhat, mire lesz módja és lehetősége. Amikor június
közepén megjött az engedély, hogy lehet táborokat tartani, akkor berobbantak a pályázók és
egyben árasztottak el a kéréseikkel. Többször tapasztaltuk, hogy először kértek valamennyit,
majd módosítani kellett, mert a korábbi támogatóik az önkormányzatok, a vállalkozók kisebb
léptékben vagy egyáltalán nem tudtak segíteni illetve a járvány előírások miatt többlet
költségek jelentkeztek. Itt mi is mérlegeltünk, volt ahová több került, viszont volt olyan is,
amit nem segítettünk, mert nem láttuk megvalósíthatónak a mi támogatásunkkal együtt sem.
Íme, részletesebben a támogatottjaink:
- Jellemzően azokon a helyeken segítettünk, ahol szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekek vagy diákok, esetleg fiatalok kértek támogatást. Jó leírni, hogy talpon maradtak,
és továbbra is megszervezték a programjaikat Gyöngyösfalun, Reziben, Esztergomban,
Székesfehérváron, Újpesten, Csepelen. Korábban sokszor írtam már róluk, hogy a táborba
eljutóknak mennyire nehéz a mindennapi élet, és számunkra elképzelhetetlen örömet
jelent, ha egy hetes táborban részt tudnak venni. Ebben az évben ez hatványozottan igaz
volt. A szívemhez az állami gondozott gyerekek sorsa nagyon közel áll, és megrendítő
volt hallanom azt, hogy a Vas megyei otthonokban lévő gyermekek (és gondolom a többi
otthonban lévők is az országban) március 13-tól május 10-ig közel két hónapig bevoltak
zárva az otthonaikba. Nem mehettek ki az intézetükből, csak az udvarra illetve nem is volt
nevelő személyzet, aki kivitte volna őket, akárcsak egy sétára is a faluba, városba.
Ekkor egyeztettük le azt, hogy a nyári indián táborba, megpróbálunk legalább 50 állami
gondozott gyereknek helyet és támogatót találni. Az indián táborok úgy szoktak zajlani,
hogy 9-12, 12-15 évesek számára egy-egy hetes tábort szerveznek, végig egész nyáron,
több turnusban. Az országból, régióból több helyről érkező normál családban nevelkedő
gyerekekhez egy-két állami gondozott gyermeket szoktunk elhelyezni, és így alkotnak egy
hétig közösséget, csapatot. Én vállaltam azt, hogy a táborozás költségeihez találok
cégeket, magánszemélyeket, amit sikerült is megtenni. Júliusban és augusztusban
folyamatosan mentek ezek a táborok, szép pillanatokkal és komoly nevelői munkával
tudott megvalósulni egy-egy ilyen hét. Sajnos voltak olyan gondozott fiatalok, akiknél
nem lehetett megoldani az integrációt egy hétre sem, két nap után ki kellett emelni őket a
csoportból, hogy ne tegyék teljesen tönkre a többiek élményét. Ilyenkor azért mindig
kettős érzések kavarognak bennem. Egyrészről örülök, hogy segíthetek, támogathatok,
általunk megint létrejött valami, másrészt pedig mélyen elszomorít, hogy vannak olyan
gyerekek, helyzetek, akiknek a sorsának a megváltoztatásához nem tudok támogatást adni.
Nyilván nem vállalhatjuk fel feladatként, hogy ezt a problémát megoldjuk, csak
reménykedünk abban, hogy lesz az ilyen támogatottaink között legalább egy, aki ki tud
törni ebből a reménytelennek tűnő körforgásból. Azt viszont jó volt látni, hogy egy ilyen
hét alatt, minden táborlakó mekkora örömet, boldogságot tudott megélni, elfelejtve a

hétköznapokat, a mindennapi megpróbáltatásokat. Ez adhat erőt ahhoz, hogy értelme van
a segítségnyújtásnak.
- A szociálisan hátrányos helyzetűekről való gondoskodásban továbbra több helyen
is megmaradt a Burattinónál Csepelen, vagy a HÁROFIT-nál Szombathelyen. Az ő
munkájukat is segítettük idén is, mint ahogy a korábbi években. Sokszínűségünknek
köszönhetően azonban nem csak erre a területre fókuszáltunk, hanem jelentősek voltak a
támogatott művészeti és oktatási táborok is, ahol festészettel, zenével, magyar nyelv
ápolásával, kulturális értékek terjesztésével foglalkoztak. Kézművesek, drámázók, amatőr
színész palánták. Diákok koncertre való fellépése, ennek támogatása, vagy művészeti
hétnek a segítése.
- Az elesett csoportok mindennél nagyobb segítségre szorultak idén, így nálunk sem
maradtak ki a támogatásokból a sérüléssel vagy fogyatékkal élők esetei sem.
Kirándulásban, kézműves foglalkozásban, vagy egyszerű gyalog vagy kerékpár túrában
nyújtottunk számukra segítséget. Az ő helyzetükben fordult elő a leggyakrabban, hogy
növelni kellett a támogatási összeget, mivel többletköltségeik jelentkeztek, hiszen ők
rizikó csoportba tartozók.
- Megmaradt néhány zöld program támogatása, a Pilisben, a Nyírségben vagy éppen
Zalában. Segítettük eszközökkel, anyagokkal, vagy a szállást, az étkezést biztosítottuk
egy-egy többnapos túrázáshoz.
Kultúra
- A nevelés oktatásban a nyári táborok adták meg az idei fő „csapás irányt” a
támogatásainknak, a kultúránál a kiinduló pontunk a kezdetektől a tánc volt. Ez most
azonban szinte elhalt. Ürömöt márciusban éppen nem lehetett megrendezni, november
végén meg már nem lehetett megtartani. Nagypál Anett, Kádár Ignác, Sára Feriék, a
Bihari táncosai nem jelentkeztek, ami maradt, az a Ballószögi tanyavilágból érkező
fiataloknak tartást, identitást adó néptánc foglalkozások segítése.
- Zenei koncertekből, programokból kevesebb volt, és ezért örültünk minden
megvalósult eseménynek, ami tudta egy picit is színesíteni az idei kulturális kínálatunkat.
Volt szabadtéri hegedűversenyünk, zenei fesztivál Bozsokon, volt egyéni kurzus
támogatásunk csellóban, hegedűben. E mellett népi zenészek fellépései is a támogatott
programok között szerepelt. Ami itt kiemelkedik Tóth Viktor Arura Trió lemezéhez
nyújtott támogatásunk. Tóth Viktor 2014-ben zenekarával az év jazz lemezét adta ki, ezzel
a lemezzel újra szeretné ezt a címet elérni.
- Jávorszky Béla Szilárd munkásságát most már szinte évente támogatjuk, így volt
most is. Kása Béla életét jeleníti meg könyvben, a megszokott magas művészi
színvonalon. Született még verses kötet, ami hazafias szemléletű, nemzeti érzelmű
verseket tartalmaz. Alcíme: 77 vers nemzetről, hazáról. Egy tudományos kötet
elkészítéséhez is sikerrel járultunk, ami az Életminőség fejlesztéséről szól.
- A dokumentumfilmekben továbbra is erősek voltunk. Szombathelyiek készítettek,
készítenek portré filmet egy helyi közösségépítő emberről, Horváth Imréről és készül a
Fehérköpenyesekről szóló film második része. Az első részben a fehér köpenyeseken
keresztül bepillantást nyerhetünk a helyi orvos dinasztiák múltjáról, tevékenységéről,
gyógyító munkájáról, helytörténeti jelentőségéről, és ennek a folytatását támogattuk most.
- Tánc, zene, film és könyvkiadás mellett idén is volt színházi produkció, ami mellé
odaálltunk és ez idén is speciális formát öltött. Tavaly egy vízi színház és társulat
létrejöttét segítettük, idén pedig egy digitális táncszínház létrejöttében nyújtottunk
támogatást. A tények mellett, színesebb, élvezetesebb megélést olvashattok Szabolcs
beszámolójában:

„Amikor felértékelődik az, ami természetes…”
2020, egy rendkívüli év volt, ennek összegzéseként, nem a sikerek sorozatával büszkélkedik az
ember… Mégis érdemes visszanézni egy kicsit. Milyen tanulságokkal járhat az, ami történt
velünk? Mi hasznosulhat mégis, (a jövőben majd), mindebből?
A TÁVOLSÁG fogalma körül kavarognak most, a gondolatok. Az elvárt, a szükséges, a kötelező
távolságtartás, amit sulykolnak mostanság belénk. És, ami felszámolásáért teszünk az
alapítványunkban, évek óta… Hogy közösségek, értékes emberek, kezdeményezések
„összeérjenek” segítségünkkel. A TÁVOLSÁG, szó szerint, és átvitt értelemben is itt van most
előttünk. Az elvonttal foglalkozunk, és a gyakorlatban mégis óvatosan, fizikailag igyekszünk
betartani azt.
A kapcsolatteremtés, mint régi szándékunk, sajátos értelmezést kapott. Távol kerültünk a
pályázóktól, egymástól is, a kuratóriumi tagok. Az alapítók… Lélekben itt vannak velünk, de
jogosan távolabb most éppen.
Ezzel a „távolságtartással” nem számoltunk, nem is mi akartuk! A pályázatok érkeztek ugyan,
bíztató szavak, nagy tervek, elképzelések sorakoztak a startvonalnál… Nem tudtuk, hogy az
elvi beleegyezés, halasztást ér-e valójában, vagy végleges “nem” -et jelent majd. A bátorítás is
elhalkult, óvatosan kerestük már az újat. Amikor közvetlen párbeszédre került sor,
pályázóinkkal, (levélben, telefonon, ritkábban élőben), a „ne adjátok azért fel!”- üzenetre
futotta már, többet nem tehettünk. Vártuk a végét, és terveztük újra azt, amit. Mégis!:
Milyen tanulságokkal zárjuk 2020-at?
- A félbemaradt, megbicsaklott kezdeményezésekkel tartani tudtuk a kapcsolatot, és láttuk,
mekkora szükség van a TFA-ra. Nagyon számítanak ránk azok, akik számára mi voltunk A
Lehetőségük. (Telefon szól, kérdés érkezik, új forgatókönyvet írunk, együtt...)
- A táborok, sportversenyek, fesztiválok (tömeges, népszerű események), országosan
elszenvedték a járvány hatásait, így az alapítványunk támogatottjai is. Szükséges lesz talán,
egy kicsit újragondolni ezek arányát, az össztámogatott pályázókon belül..
- Azok a megvalósult projektek, melyek nem egyszeri események, hanem a korlátozások
dacára megszülető publikációk, koncertek, zenei CD-k stb. sikereinkként jelennek meg a
mostani összegzésekkor, talán egy új irányt is szabhatnak a jövőben. Nem az eddigi profilunk
helyett, hanem azt kiegészítendő lehetőségként. A dokumentumfilm, a fiatal zenészek
segítése, könyvkiadás, egy szűk réteg, abban a népes pályázói tömegben, ami évről-évre
“becsenget” hozzánk. Őket támogatva azonban, nagyon sokaknak segítünk-közvetett módon.

- A jövőt tervezhetjük vajon? Ha igen, nem az idei extrém feltételekre kéne gondolnunk első
sorban, hanem annak reményében, hogy visszatérnek a “jó idők”, fenntartani kéne a létező

kapcsolatainkat... És bátran nyitni, abba az irányba, ahonnan a járvány dacára érkeztek
kérések-kérdések.
A TFA létjogosultsága, a nehézségek dacára, (éppen azok okán...), egyértelmű. A tagok
(alapítók, kurátorok) “válaszai” erre a helyzetre (szükségállapotra), megfontolt,
végiggondolt visszajelzésekként, előre visznek. És, ha már ennyire felértékelődött az, ami
régen „csak” a természetes volt, becsüljük meg. Most akkor, egy másik látószögből nézzünk rá
a dolgainkra:
(A TÁVOLSÁGTARTÁS néha segít.:) Ránézni újra arra, amit közelről-belülről jól ismerünk,
értékelni az így látottakat…
- A SZEMÉLYES, így lesz még értékesebb! A Tiszta Formák Alapítvány legnagyobb erényeerőssége, az a szamélyesség, amire azóta is, kezdetektől rácsodálkoznak az új pályázóink.
- Visszajelzésekre szükségünk van! Talán, egy ilyen év ébreszt rá arra, ha nagyon megszoktuk
volna már, hogy mennyire remélik sokan, és mondják: “Ugye jövőre, lesztek azért?!
Pályázhatunk majd? Halaszthatjuk ezt 2021- re?”
A hiányunk kellett, hogy a megfelelő jelzések, újra megérkezzenek hozzánk...
Végül, egy „saját”! Ha már a személyesnél tartunk...:)
A Budapest Music Center hangversenyén, élőben! Szűk “illusztris” közönsége belefeledkezik
Tóth Viktor koncertjébe. Meditatív, szomorkás(?) dallamok, majd sodró lendülettel, az élő
zene öröme tölti meg a termet, kizökkent mindenkit a kinti valóság nyomasztó gondjainak
fogságából... Amikor két dal között, nem a hangszer hanem a művész hangja szólal meg:
mikrofont ragad, és indulatból-örömmel, a nézők felé fordulva, a “prózai rész” következik.
„Lesz lemez! Mert van, ahol még ilyenkor is gondolnak a kultúrára! A Tiszta Formák
Alapítványnál! És tudjatok róla! Köszönjük Tiszta Formák!...”
Nagyon nagy taps, ováció, mosoly. Boldog emberek...
Nekem meg, volt egy jó estém!:)

Gyerek és tömegsport
-

-

-

Idén a Hold éve van és az egy vizes minőséget hordozó jegy, így természetes, hogy
a vizes programok támogatása nélkül nem múlhatott el ez az év sem. A vízitúrázás
szerelmeseinek segítettünk, a Vadkacsákon, a Duna Régió Víziturisztika
Szövetségen keresztül, de a Wekingek is tiszteletüket tették a Rába szakaszain
evezve. Év közben nagy szomorúsággal töltött el minket, hogy szeptemberben
végleg elbúcsúztunk Pepe kapitánytól. Hiányozni fog mindannyiunknak.
Vegyes program volt a biciklivel indulunk, kenukba szállunk, majd gyalogolunk
ameddig bírunk tábor programja. Hasonlóan kombinált tábor volt a tandemezős,
kenuzós, futós programok támogatása. Ez utóbbiakat a gyengén látó, vak fiatalok
tartották, és ez már önmagában is szép siker.
Hobbi és maratoni futók, tájfutók, tollaslabdázók, tömeg és családi sportnapok is
támogatásunk részét képezték.

-

-

-

Keszthelyen a jól bevált családi programtámogatásunk a Pünkösdi futás viszont
elmaradt. Helyette felkerült az „olimpici” vívó torna támogatása ismét, ahol a 8-16
éves korosztályban létező szinte minden magyar vívópalánta megmutathatta mit
tanult. Kb. 1000-en voltak együtt egy héten át versenyezve, táborozva Keszthely
lakóit boldogítva.
Támogatásink közül itt is volt egy, ami különösen közel került a szívemhez. Vera
majdnem korombéli hölgy, roma származású, aki állami gondozásban nőtt fel, és
az egyik lábát elvesztette. Hát ő nem adta fel. Sportoló lett, paralimpikon volt, és
mellette dolgozik, küzd, harcol nap, mint nap. Lassan tíz éve, hogy Fejes Laci
egyszer már segített neki, munkát adott számára és lábprotézis cserében is
anyagilag támogatta. Csodálattal tölt el az az erő, amiből ez hölgy tud táplálkozni.
Hihetetlen akaratereje van, és a legtermészetesebb módon kezeli azt, ahogy tud
küzdeni a céljaiért. Öröm volt számára ismét segíteni..
Mi minden volt még? A szabadtérben zajló lovasverseny, és tábor mellett a fedett
pályás kategóriában megjelent a sakkverseny és egy ulti road show támogatás is.

A pályázókról

A civil szervezetek és az általuk szervezett programok, összejövetelek a járvány első
közösségi „áldozatai” között voltak. A mellett, hogy nem lehetett közösségben lenni,
csoportokat alkotni, együtt lenni, a működésük körülményei lehetetlenültek el. A támogatók,
vállalkozók, kis és nagyobb cégek elsősorban a saját fennmaradásukért küzdenek, és az
adományok elsőként kerültek ki a pénzügyi tervekből. Ezért aztán a támogatottjaink körének
az idei évben a legfontosabb hír, amit feléjük közvetítettünk, hogy itt vagyunk, számíthatnak
ránk, és minden értékünk megmaradt, amiben eddig hittünk. Olyan támogatásokat
nyújtottunk, ami megoldást kínált a civil szervezeti formából adódó feladatokra, problémákra,
növelte a biztonságérzetet, tovább segítette a szakszerűséget, és az eredményességet.
Továbbra is a hazai civil társadalom minden szereplőjéhez szóltunk, legyen az szociális vagy
jogvédő szervezet, sportegyesület, vagy épp egy-egy magánember, kis csoport, zenekar vagy
egy kulturális formáció. Biztonságot adtunk, és közben megőriztük a sokszínűségünket. A
támogatásaink aktuálisak voltak, és a civil szektor legnehezebb pillanataiban nyújtott
reményt. Reményt a túlélésre, reményt a folytatásra.
2020-ban értékek megőrzésében vettünk részt, „mentési munkákat” végeztünk,és reméljük, a
következő évben ugyanúgy velünk maradhatnak ezen értékek: a megbízhatóság, a tisztesség, a
szakmaiság, a felkészültség és a hozzáértés, mindezt gondoskodással és szeretettel áthatva,
végezve.

Kiegészítő melléklet
az
Tiszta Formák Alapítvány Fraknó utca 12 sz.
2020.évi Beszámolójához

A szervezet azonosító adatai, bemutatása:
Név: Tiszta Formák Alapítvány
Székhely: 9700 Szombathely Fraknó utca 12 sz.
Bejegyző határozat száma: P.k. 60027/2010/10
Nyílvántartási szám: 18-01-0000010

A számviteli politika főbb vonásai:
A beszámoló osszeállításánál alkalmazott szabályrendszer:
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakitottuk ki az
adottságainkak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a tövény végrehajtásának
módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedlemi
helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós
összképet adó információ szolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során
szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.
1/ A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről
szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek
könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3-as és 4 sz. mellékletének.
Az eredmény-kimutatás: összköltségeljárással készült, formája a kormányrendelet 5 sz.
melléklete szerint.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A mérleg fordulónapja: 2020.december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2021.május30.

3. A beszámoló készítése, aláírása
A beszámoló nyelve: Magyar
Aláíró: Elnök
4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
A civil szervezet a kezelésében a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok
forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja,
hogy az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően,
folyamatosan zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.
5. A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.
6. A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a
folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi
értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.
7,Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
8. Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások
Az eszközök értékelése:
a/ A bekerülési érték:
Az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül
felmerülő kiadások,
nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában
megjelölt érték

saját előállításkor a közvetlen költségek
terítés nélküli átvételkor a piaci érték
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci értk
speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b/ az értékcsökkenés leírás módszerei:
A tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök
aktíválási értéke
aktíválás napjától egyedileg, évente a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon.
c./ az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a
könyv szerinti érték összegéig.
d./ a valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése
a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni
a valuta és devizakészletek csökkenésekor az MNB középárfolyamon kell elszámolni
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB
középárfolyama alapján történik.
e. az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.
2. Piaci értékelés
A befeketett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.
3.Valós értékelésen történő értékvesztés
A társaság nem alkalmazza a valós értékelés történő értékelést a pénzügyi
instrumentumokra.
III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk:
1. saját részvények, saját üzletrészek bemutatása
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható
részvénnyel, a szercvezeti formája okán.
2. információk a kötelezettségekről
A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű és zálogjoggal
vagy hasonló joggal terhelt.
3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatárzott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek,
költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő

4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása
A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1/ A tárgyévi munkavállali létszám: 1 fő
Statisztikai állományi létszám: 1 fő
2/A vezető tisztségvielők, igazgatóság, felügyelő bizottság
A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.
3. Adózott eredmény felhasználására tett javaslat.
Osztalék jóváhagyására a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében
szervzetünk eredményét nem osztja fel.
5. kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely
lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.
A szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése
és kötelezettsége.
6.A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről:
A beszámolási diőszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne
került volna be, viszont beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése
szempontjából jelentőséggel bírna.

2021.május 30.

-----------------------------------------------------------Képviseletre jogosult személy aláírása

