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Az egyesület közérdekű célja a Kárpát-medencében és szórványban kisebbségben élő magyarság
kultúrájának ápolása, anyanyelvének fejlesztése. Ennek érdekében konferenciákat, továbbképzéseket
szervez, kiadványokat, könyveket ad ki, tagjai magyarországi és határontúl programokon vesznek részt,
ahol programvezetőként, hozzászólóként, vagy önálló előadás tartójaként szerepelnek.

2020. évi szakmai programok
2020. 02. 17. Balázs Géza: A ráolvasások, rontások nyelve. Füredi magyar széppróza napja, (Vaszary Galéria)
2020. 02. 19. Új szavak: Minya Károly könyvének bemutatója. (TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza)
2020. 02. 21. A magyar nyelv terjesztéséről - konferencia (ELTE kari tanácsterme) A konferencián készült
felvételek – Csomos Attila képei - az e-nyelv.hu képtárában megtekinthetők: https://e-nyelv.hu/2020-0223/anyanyelvek-napja-2020/
2020. 03. 06. Balázs Géza: Hagyományos és digitális olvasás. Újbudai Pedagógiai Napok (Szent Imre
Gimnázium, Budapest)
2020. 05. 14. Balázs Géza: A nyelv titkai. A tudomány és művészet kórélettana. Rosivall László sorozata
(Semmelweis Egyetem - E-learning-előadás)
2020. 05. 23-24. A 14. AK és az 100 év Trianon rendezvényei lettek volna megtartva, őszre halasztódott
2020. 06 30. Tisztújító közgyűlés, nyomtatott NYÉK 2019 bemutatója
2020. 06. 17—21. Első Magyaróra tábor = 7. nyelvésztábor + 3 anyanyelvi juniális, Sárospatak,
Sátoraljaújhely (Széphalom)
2020. 07. 20-25. Az emlékezet világa Csonka-Biharban, V. partiumi szabadegyetem (Berettyóújfalu)
Társultunk, fő szervezője a Bihari Népművelési Egyesület szervezése
2020. 08. 18. az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatásra került a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága 50. évfordulójára kiadott kötet. A Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből című
beszélgetőkönyvet (Nyelvünk és Kultúránk 200. kötet) Blankó Miklós és Cservenka Judit szerkesztette. 50
fiatal a magyar nyelvről.
2020. 09. 28. Trianon-kislexikon, könyvbemutató. Az MNYKNT és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda/Inter
Nonprofit Kft. a trianoni szerződés 100. évfordulója alkalmából megjelentette a Trianon-kislexikont (IKUTÁR, 18–19.).
2020. 10. 13. Balázs Géza: Hagyományos és digitális olvasás. (Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ/Fazekas
Mihály Gimnázium – online)
2020. 10. 14. Az 50 éves adai nyelvművelő napok köszöntése (online)
2020. 10. 15. Balázs Géza: Miért szükséges a klasszikusok olvasása? – Gondolatok Gárdonyi Géza életműve
kapcsán (Devecser, Könyvtár)
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2020. 10. 21-22. Bánk bán. Előadás előtti bevezető beszélgetés; A Bánk bán tantermi verziója után
beszélgetés magyartanárokkal. (Nemzeti Színház)
2020. 11 2. 50 éve alakult meg az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társaságának elődje (4 online, felvett előadás, koszorúzás)
2020. 11. 6-7. A 21. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny.
2020. 11. 13. Balázs Géza: Trianon és a magyar nyelv. Egyetem a határon: A tudomány napja. (Partiumi
Keresztény Egyetem)
2020. 11. 16-17. Balázs Géza: A magyar nyelv jelene és jövője - előadások a magyar nyelv napján (Szlovénia,
Lendva – online)
2020. 12. 17. Balázs Géza: Régi és új karácsonyok (PKE magyar szak, Nagyvárad – online).

2020. évi kiadványok
•

AK-Hírlevél (havi rendszerességgel, elérhető a szervezet honlapján)

•

E-NYÉK (2020-ban 63 írás jelent meg az E-NYÉK-ben)

•

Nyelvünk és Kultúránk, 2019.

•

Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből. Szerk. Blankó M. és Cservenka J. (két kiadásban)

•

Lózsi Tamás és Pölcz Ádám: Nyelv, irodalom, nevelés (e-könyv és nyomtatott könyv)

•

Magyar Nyelvőr 4 alkalommal

2020. évi pályázat lebonyolítások

MÉKK
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
Partiumi Keresztény Egyetem
Start Kft.

eFt

megnevezés

Együttműködés keretében számos határontúli pályázat lebonyolítói vagyunk:

7 195 000
1 200
1 100
500
7 197 800

Budapest, 2020. május 28.

……………………………………………
elnök
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Az A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia egyesületi tagjainak
Vélemény
Elvégeztem az A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia („a Társaság”)
2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020.
december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 78 967 E Ft,
az adózott eredmény 6 667 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 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
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Független vagyok 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
megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia 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 jelentésem
„Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági
mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó
következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem 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 ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett
munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz,
kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.
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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 a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 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 a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom 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
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
 Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem
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.
 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért,
hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli
becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
 Következtetést vonok 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 a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell
hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek
e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek
azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

-2-

OR-INVEST Könyvvizsgáló és Szaktanácsadó Kft.
1173 Budapest, Ferihegyi út 82. fszt. 2.

tel./Fax: 256-3106

ű
 Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e
az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum: Budapest, 2021. május 28.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve:
Bertókné Oros Zsuzsanna

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Bertókné Oros Zsuzsanna

Könyvvizsgáló cég neve:
OR-INVEST Könyvvizsgáló és Szaktanácsadó Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye
1173 Budapest Ferihegyi út 82. fszt.2.
Nyilvántartási szám: 000245

Nyilvántartási szám: 004607
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Dr. Balázs Géza

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

4 9 9 9

töredék év

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Tárgyév:

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.05.23 18.14.24

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

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia
Szervezet székhelye:
1 0 7 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest,
Közterület jellege:

Rákóczi
38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

I/2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

1 1 0 0

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

Ajtó:

0 1

0 2

4 9 9 9

/P k .6 9 6 9 9

1 8 0 6 0 4 2 5

/ 1 9 9 2

2

Dr. Balázs Géza

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

2 0 2 1

0 5

0

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

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

Irányítószám:

2

2 8

Nyomtatva: 2021.05.23 18.14.24
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

10 455

10 098

10 455

10 098

55 895

68 813

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

Forgóeszközök
I. Készletek

885

II. Követelések

7 100

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

55 895

60 828

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

56
66 350

78 967

65 200

71 867

55 369

65 200

9 831

5 537

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1 130

4 420

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 420

Passzív időbeli elhatárolások

2 680

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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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:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

17 913

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

885

3. Egyéb bevételek

6 828

előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

tárgyév

1 230

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

19 143
885

1

6 829

ebből:
- tagdíj

152

152

6 677

6 677

157

157

- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

25 626

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

25 626

5. Anyagjellegű ráfordítások

17 367

98

17 465

2 359

3

2 362

6. Személyi jellegű ráfordítások

1 231

26 857
25 626

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

311

311

7. Értékcsökkenési leírás

356

356

7

7

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

20 089

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

20 089

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

5 537

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

5 537

101

20 190
20 089

1 130

6 667

0

0

1 130

6 667
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

26 857

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)]

26 857

H. Összes ráfordítás (kiadás)

20 190

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

2 362

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

20 089

K. Adózott eredmény

6 667

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]

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.23 18.14.24
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A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA
NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA – ANYANYELVI
KONFERENCIA

kiegészítő melléklete

Budapest, 2021. május 28.

1. Általános adatok
Neve:
Székhelye és levelezési címe:
Elnöke, képviseletre jogosult:
Adószáma:
Nyilvántartásba vételi száma:
Működési forma:

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága –
Anyanyelvi Konferencia
1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
Dr. Balázs Géza
18060425-2-42
4999 (1993.02.01) – Fővárosi Bíróság
egyesület

Az egyesület közérdekű célja a Kárpát-medencében és szórványban kisebbségben élő magyarság
kultúrájának ápolása, anyanyelvének fejlesztése. Ennek érdekében konferenciákat, továbbképzéseket
szervez, kiadványokat, könyveket ad ki, tagjai magyarországi és határontúl programokon vesznek részt,
ahol programvezetőként, hozzászólóként, vagy önálló előadás tartójaként szerepelnek.
Könyvvizsgálat: Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A könyvviteli szolgáltatást végző személy:
Asszonyi Krisztina, 2049 Diósd, Diófasor utca 90., regisztrációs szám: 167075
Választott könyvvezetési mód:

kettős könyvvitel
A Társaság 2020. január elsejével egyszeres könyvvitelről kettős
könyvvitelre tért át. Az áttérésnél a Számviteli törvény (Sztv)
előírásait alkalmazta. A beszámoló mérlegének átfordítása
megtörtént. A törvény 163.§. (2) bekezdése szerint a 2019-es
üzleti évről az eredménylevezetés alapján nem kell
eredménykimutatást készíteni, így a beszámolóban ez üresen
marad.

Beszámoló formája:

kettős könyvvitelt

2. A számviteli politikáról
A Társaság. számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és
összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövőbeni
terveinknek is alapjai lehessenek.
A számviteli alapelvek teljes körű érvényesítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a közhasznú
(célszerinti), illetve esetleg keletkező vállalkozási tevékenységek elkülönített kimutatására.
A mérlegkészítés napját ebben az évben május 15-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a
fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált gazdasági események
figyelembevétele.

3. Mérleg elemzése
A) Befektetett eszközök
A Társaság 10.098 eFt értékben rendelkezik ingatlannal, amely egyben a székhelye és irodája is. Az
ingatlan után elszámolt értékcsökkenés értéke 356 eFt.
A társaság 2020. év folyamán eszközbeszerzést, értékesítést nem hajtott végre.
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B) Forgóeszközök
A társaság készleteinek értékét a 2020. évben kiadott könyve adja.
A Társaság vevői követelésekkel 7.100 eFt értékben rendelkezik. A kibocsájtott számlák
ellenértéke 2021. januárjában megérkezett.
A pénzeszközök záró egyenlege 60.828 eFt. A társaság házipénztárt nem vezet.
C) Aktív időbeli elhatárolások
A társaság az aktív időbeli elhatolások soron azt az összeget mutatta ki, amely a bizományos
könyvértékesítés kapcsán, a 2020-ban eladott könyveiből jár neki. Az elszámolás és számlázás
2021-ben történt meg.
D) Saját tőke

jegyzett tőke
tőkeváltozás

záró

csökkenés

növekedés

nyitó

megnevezés

A saját tőke elemeinek mozgását a következő táblázat mutatja:

55 369

eredmény

55 369
65 200

65 200

lekötött tartalék

-

értékelési tartalék

-

tárgyévi eredmény alaptevékenységből

9 831

5 537

65 200

70 737

tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

9 831

5 537

65 200

71 867

1 130

1 130

E) Kötelezettségek
A társaságnak rövidlejáratú kötelezettségei vannak 7.100 eFt értékben.
összes rövidlejáratú kötelezettség
ebből:
szállítói tartozás
-adótartozás
- pályázatlebonyolítással kapcsoaltos tartozások
- fel nem használt pályázati összegek

7.100 eFt
725 eFt
195 eFt
3.500 eFt
2.680 eFt

F) Passzív időbeli elhatárolások
A társaság a passzív időbeli elhatárolások soron a 2020-ban befolyt, de fel nem használt pályázati
pénzek áthúzódó összegét mutatja ki. A 2.680 eFt három pályázatot érint. Ebből az egyik pályázat
támogatási határideje 2020-ban volt, de az NKA hosszabbítást engedélyezett 2021.01.29-ig. A
pályázattal a társaság időben elszámolt. A másik két pályázat zárása az év második felében lesz,
elszámolásuk csak azt követően történik meg.
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4. Eredménykimutatás elemzése

szakmai programok szervezése

eFt

megnevezés

1) Értékesítés nettó árbevétele

14 895

könyvértékesítés

3 018

vállalkozási tevékenység bevétele

1 230
19 143

2) Aktivált saját teljesítmények értéke
Ezen a mérlegsoron a társaság a 2020-ban kiadott könyvek készletre vett értékét szerepelteti.
3) Egyéb bevételek
Az Anyanyelvi Konferencia 2020. évben a következő költségvetési támogatásokban részesült:
Támogató
MTA
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap

Program címe

Elnyert összeg

Magyar Nyelvőr című kiadvány 2020. évi megjelentetése
A nyelvünk és Kultúránk 50 fiatal szemszögéből című könyv
Pölcz Ádám: A nyelvművelés retorikai gyökerei című könyv
E-NYÉK 2019. évi megjelentetése
E-NYÉK 2020. évi megjelentetése
21. Kossuth-szónokverseny megrendezése
100 év Trianon - 50 év Anyanyelvi Konferencia című rendezvény
20. Kossuth-szónokverseny megrendezése

1.650.000.1.500.000.300.000.1.000.000.1.000.000.1.000.000.2.000.000.750.000.-

A társaság a fenti támogatásokkal elszámolt, kivéve azokat, amelyeknek a megvalósulási határideje 2021. évre húzódik.
A társaság adomány soron mutatja ki más szervezetektől, személyektől – ellenszolgáltatás nélkül – kapott
támogatási összegeit.

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások

eFt

megnevezés

4) Anyagjellegű ráfordítások

410
16 778

- könyvkiadás, folyóiratkiadás költségei

6 744

- szakmai szolgáltatók költségei

6 927

- egyéb anyagjellegű ráfordítások

3 107

Egyéb szolgáltatások

277
17 465
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5) Személyi jellegű kifizetések
A társaság tisztségviselői és segítői munkájukat társadalmi munkában végzik, ezért munkabérben nem részesülnek. A társaságnak alkalmazottja nincsen, az adminisztratív tevékenységet megbízási szerződéssel külső
szolgáltatók végzik el (könyvelés, IT, pályázatok ügyintézése, egyéb adminisztratív tevékenység)
A felmerült 2.359 eFt előadóknak, könyvkiadásban résztvevő személyeknek kifizetett megbízási díjak összege, azok járulékai. Itt kerültek elszámolásra a szakmai programokon szintén külső szolgáltatók által biztosított
catering szolgáltatások, valamint az irodai vendéglátás költségei.
6) Értékcsökkenés
A társaság irodája után elszámolt tervszerinti értékcsökkenési leírás összege.
7) Bevételek és költségek (kiadások) megosztása az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között
•
•

•
•

A társaság vállalkozási tevékenységének bevétele a székhelyéül szolgáló iroda hasznosításából, bérbeadásából
van. A bérlők hasonló tevékenységet végző nonprofit szervezetek, pl. Bolyai Műhely Alapítvány.
A költségeit tételesen felbontja alaptevékenység, vállalkozási tevékenység valami megosztandó költségekre,
majd a 2020-as felosztási százalékok alapján (95,26%-4,74%) a megosztandó költségeket ráosztja a vállalkozási
és alaptevékenységek költségeire. Ennek eredményeképpen az összes költségből (20.190 eFt) vállalkozási tevékenységre 101 eFt és alaptevékenységre 20.089 eFt jutott.
Az adózás előtti eredmény
- alaptevékenység esetében:
5.537 eFt
- vállalkozási tevékenység esetében
1.130 eFt
A társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevétele a társasági adó alól való mentesített összeg alá esik,
4,74%.ot tesz ki. Emiatt a vállalkozási tevékenységének nyeresége után társasági adó fizetési kötelezettsége
nincs.
Budapest, 2021. május 28.
……………………………….
elnök
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