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

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-30 10:16:06. Érkeztetési szám: EB00529049

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 1 0 3 4

töredék év

Tárgyév:

0

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

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:

Trianon Kutató Intézet
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ibolya
14

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:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 1 0 3 4 0

/P k.6 0 5 6 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 2 7 8 3 2

/2 0 0 7

1

4 1

Szidiropulosz Archimédesz

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

708

708

I. Immateriális javak

159

159

II. Tárgyi eszközök

549

549

10 319

29 370

7 828

5 836

81

82

2 410

23 452

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 798
11 027

31 876

10 894

10 950

I. Induló tőke/jegyzett tőke

200

200

II. Tőkeváltozás/eredmény

10 619

10 694

75

53

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

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

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

3

133

192

133

192

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

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

20 734
11 027

31 876
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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:

Trianon Kutató Intézet
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

2 437

1 945

11 213

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

4 850

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 437

6 795

12 907

11 213

12 907

11 213

12 750

11 213

12 750

213

157

213

157

13 650

14 852

13 650

19 702

2 437

1 945

2 437

1 945

12 742

14 799

12 742

19 597

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

4 850

4 798

833

833

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

49

49

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

13 575

14 799

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

13 575

14 799

75

53

75

53

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

4 847

13 575

19 646

13 575

14 799

3

75

56

3

75

56

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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:

Trianon Kutató Intézet
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
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

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

8 000

12 750

8 000

12 750

213

157

213

157

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.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Trianon Kutató Intézet
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ibolya

14

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 5 6 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

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

0 1

/2 0 0 7

0 0 1 0 3 4 0

1 8 1 2 7 8 3 2

1

4 1

Szidiropulosz Archimédesz

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

tudományos kutatások, publikációk

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Ectv 32 § 1. bek.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: közép és felsőfokú oktatási intézmnyek diákjai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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:

Trianon Kutató Intézet
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Trianoni Szemle nyomdai munkálatai

Tárgyév
9 032

12 352

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

9 032

12 352

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

9 032

12 352

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
0

Nem volt vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

13 650

19 702

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

13 650

19 702

H. Összes ráfordítás (kiadás)

13 575

19 646

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

833

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

13 575

14 799

K. Adózott eredmény

75

56

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

15

15

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet
Támogatási program elnevezése: 0094-MMA-20-P 2020. évi szakmai program megvalósítása
Támogató megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2021.01.31.

Támogatási összeg:

750

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

750

- tárgyévben felhasznált összeg: 750
- tárgyévben folyósított összeg:

750

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

750

Felhalmozási
Összesen:

750
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet
Támogatási program elnevezése: 0051-MMA-20-MH Veress Zoltán: Apponyi Albert az országházi pulpituson
Támogató megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2020.12.31.

Támogatási összeg:

1 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 500
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 500
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 500

Felhalmozási
Összesen:

1 500
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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:

Trianon Kutató Intézet
Támogatási program elnevezése: BGA/5340/2020 alapítványi támogatás
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2021.01.31.

Támogatási összeg:

6 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

6 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

6 000

Felhalmozási
Összesen:

6 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Trianon Kutató Intézet
Támogatási program elnevezése: 449121/01419 alapítványi támogatás
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01. - 2021.01.31.

Támogatási összeg:

4 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 500
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 500
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

4 500

Felhalmozási
Összesen:

4 500
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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:

Trianon Kutató Intézet
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.30 10.41.38

Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18127832-1-41
01 Fővárosi Törvényszék
0100 Pk 60568 /2007
01/01/0010340

Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Trianoni békeszerződéssel kapcsolatos tudományos kutatások elősegítése.
Sajtófigyelés: a hazai és nemzetközi tudományos publikációk, illetve a médiában megjelent írások
összegyűjtése, elemezése és szükség esetén - szakmai szempontú válaszok közzététele.
Könyvkiadás: Trianonnal kapcsolatos publikációk, elemzések és cikkek megjelentetése a Trianoni
Szemle 2020 Emlékkönyvben, valamint a „Küzdelem utolsó vérig – Gróf Tisza István pályája
beszédeiben, leveleiben és visszaemlékezésekben” című, Szidiropulosz Archimédesz által írt
monográfia kötetben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. tudományos kutatások, publikációk
Közhasznú tevékenység megnevezése:

tudományos kutatások, publikációk

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Ectv 32 § 1. bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

közép és felsőfokú oktatási intézmények diákjai

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára a Kutatóintézet a Trianoni Szemle 2020 Emlékkönyv-vel
egy reprezentatív, keményborítós 400 oldalas kiadvánnyal jelentkezett, amelyet rendhagyó módon – a
világjárvány okozta korlátozások miatt online internetes bemutatóval mutatott be a Ráth Lépcső
Galériában.
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti tagozatának felkérésére a
Kutatóintézet aktív szerepet vállalt Pesti Vigadó Galériájában 2020. szeptember 18. - 2021. január 31
között megrendezésre került „Mert nem lehet feledni soha – Trianon 100 emlékkiállítás”
megszervezésében és a kapcsolódó tárlatvezetés(ek), katalógus kiadvány-bemutató(k)
közönségtalálkozó(k) lebonyolításában.
„Nem lehet feledni soha” címmel, a Trianoni Szemle 2009-2020 között megjelent köteteinek
borítóterveiből és a Trianoni Szemlében illusztrációként megjelent Kutatóintézeti grafikai forrásanyag
és magángyűjtők első világháborús hadirajz anyagából kamara-kiállítást mutatott be. A kiállításhoz
kapcsolódva 2 sikeres előadást szervezett a békediktátum 100 éves évfordulójára megrendezésre kerülő
Emlékév részeként.
A Trianon Kutatóintézet és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában jelent meg „Küzdelem utolsó vérig
– Gróf Tisza István pályája beszédeiben, leveleiben és visszaemlékezésekben” címmel, Szidiropulosz
Archimédesz által írt Tisza kismonográfia kötet.
Ugyancsak a Trianon Kutatóintézet és a L’Harmattan Kiadó – TIT Kossuth Klub közös kiadásában
jelent meg Ludmann Mihály, Az irredenta szobrok mesterei című forrásmunkája. A kötet a diktátum
aláírása után fél évvel a 1921. január 16-án a budapesti Szabadság téren felállított négy égtáj
szoborcsoportot és alkotóit mutatja be, ezzel is kifejezve azt, hogy a magyar társadalom elutasította ezt
a rákényszerített állapotot, és megfogalmazta azt a törekvést is, hogy ezen változtatni kell.
Trianon Kutatóintézet a Magyar Művészeti Akadémia szakmai partnereként részt vállalt Veress Zoltán
(Kolozsvár, 1868 - 1935, Budapest ) festő- és restaurátorművész Gróf Apponyi Albertet (Bécs, 1846.
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-2május 29. – Genf, 1933. február 7.) a magyar parlamenti pulpituson szónokként ábrázoló festménye
restaurálásában, az egykori díszkeretének korhű rekonstrukciójában, mely Magyar Nemzeti Múzeum
Történelmi Képcsarnokában és gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án Párizsban elhangzott
védőbeszédjének 101 évfordulóján, a politikus előtti tiszteletadásként online, Magyar Nemzeti Múzeum
hivatalos weboldalán a festmény restaurálását bemutató filmen került bemutatásra.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

9 032
9 032

Trianoni Szemle 2020 (Emlékkönyv) nyomdai munkálatai
Összesen:

Tárgyidőszak

12 352
12 352

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

0
0

Nem volt vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

13 650

19 702

0
0
0

0
0
0

0
13 650
13 575

0
19 702
19 646

833
13 575
75

0
14 799
56

15

20

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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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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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A Trianon Kutató Intézet 2016. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy az erőforrások fejlesztésével,
bővítésével, a működés optimalizálásával a jövedelmezősége megfelelő szintű legyen, a vagyon
felhasználásával a békediktátummal kapcsolatos kutatások megvalósíthatók legyenek.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A Trianon Kutató Intézet könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott
külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az
alábbiak: Domanex Kft. 1171 Budapest, Peregi utca 74. Asz: 12457447-1-42

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Trianon Kutató Intézet kialakított
számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó
körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben a Trianon Kutató Intézet számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a
valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa
A Trianon Kutató Intézet a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves
beszámolót készít a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet beszámoló-készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet 3. számú
illetve 4. számú melléklete, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: egyszerűsített
beszámoló eredmény kimutatása a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 479/2016 (XII.28) Kormányrendelet
4. számú melléklete, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
A Trianon Kutató Intézet az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget a 479/2016
(XII.28) Kormányrendelet 3. számú melléklet szerinti változatban állította össze.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
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2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő év március 31. naptári nap. A megbízható
és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az
üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk,
körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében
jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését,
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján
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-3értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési
leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy
az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok
szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása
A Trianon Kutató Intézet az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés
A Trianon Kutató Intézet a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a
mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem
szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított
áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi
beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett
készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.17. Saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.18. Céltartalék-képzés szabályai
A Trianon Kutató Intézet garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős,
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.
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2.19. Ki nem emelt tételek értékelésének változása
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai
döntések miatt módosítás nem történt.

2.20. Értékelési szabályok más változásai
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt
jelentős módosítás nem történt.

2.21. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.

2.22. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.23. Önköltségszámítás szabályai
Nagyságrendi mentesítés alapján a Trianon Kutató Intézet az önköltségszámítás rendjét nem
szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.24. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A Trianon Kutató Intézet tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos, más
jogszabály által előírt információk közlésére kötelezett.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
Részvétel a békediktátum 100 éves évfordulóján rendezett megemlékezésen, koszorúzáson, ehhez
kapcsolódva előadások tartása, cikkek és tanulmányok megjelentetése.
2020. szeptember12. – október 31. között „nem lehet feledni soha” címmel, a Trianoni Szemle 20092020 között megjelent köteteinek borítóterveiből és a Trianoni Szemlében illusztrációként megjelent
Kutatóintézeti grafikai forrásanyag és magángyűjtők első világháborús hadirajz anyagából kamarakiállítást mutatott be. A kiállításhoz kapcsolódva 2 sikeres előadást szervezett a békediktátum 100 éves
évfordulójára megrendezésre kerülő Emlékév részeként a Boldog Salkaházi Sára Plebániatemplom
Közösségi Termében, a Kreatív Kulturális Közösség meghívására.
Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára a Kutatóintézet a Trianoni Szemle 2020 Emlékkönyv-vel
egy reprezentatív, keményborítós 400 oldalas kiadvánnyal jelentkezett. A COVID-19 világjárvány
okozta korlátozások miatt rendhagyó módon a Ráth Lépcső Galériában 2020. december 5-én és 6-án
készült riportok internetes bemutatójával 2020. december 21-én Youtube csatornáján jelentkezett.
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti tagozatának felkérésére a
Kutatóintézet aktív szerepet vállalt Pesti Vigadó Galériájában 2020. szeptember 18. és 2021. január 31
között megrendezésre került „Mert nem lehet feledni soha – Trianon 100 emlékkiállítás”
megszervezésében és a kapcsolódó tárlatvezetés(ek), katalógus kiadvány-bemutató(k)
közönségtalálkozó(k) lebonyolításában.
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– Gróf Tisza István pályája beszédeiben, leveleiben és visszaemlékezésekben” címmel, Szidiropulosz
Archimédesz által írt Tisza kismonográfia kötet.
Ugyancsak a Trianon Kutatóintézet és a L’Harmattan Kiadó – TIT Kossuth Klub közös kiadásában
jelent meg Ludmann Mihály, Az irredenta szobrok mesterei című forrásmunkája. A kötet a diktátum
aláírása után fél évvel a 1921. január 16-án a budapesti Szabadság téren felállított négy égtáj
szoborcsoportot és alkotóit mutatja be, ezzel is kifejezve azt, hogy a magyar társadalom elutasította ezt
a rákényszerített állapotot, és megfogalmazta azt a törekvést is, hogy ezen változtatni kell.
Trianon Kutatóintézet a Magyar Művészeti Akadémia szakmai partnereként részt vállalt Veress Zoltán
(Kolozsvár, 1868 - 1935, Budapest ) festő- és restaurátorművész Gróf Apponyi Albertet (Bécs, 1846.
május 29. – Genf, 1933. február 7.) a magyar parlamenti pulpituson szónokként ábrázoló festménye
restaurálásában, az egykori díszkeretének korhű rekonstrukciójában mely Magyar Nemzeti Múzeum
Történelmi Képcsarnokában a festmény restaurálás és gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án
Párizsban elhangzott védőbeszédjének 101 évfordulóján, a politikus előtti tiszteletadásként került
bemutatásra.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják
be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:

0094-MMA-20-P 2020. évi szakmai program
megvalósítása

Támogató megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2021.01.31.

Támogatás összege (1000HUF)

750
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

750

-tárgyévben folyósított összeg:

750

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

750

X

Személyi:
Dologi:

750

Felhalmozási:
Összesen:

750

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti tagozatának felkérésére és
támogatásával a Kutatóintézet aktív szerepet vállalt Pesti Vigadó Galériájában 2020. szeptember 18. 2021. január 31 között megrendezésre került „Mert nem lehet feledni soha – Trianon 100
emlékkiállítás” megszervezésében és a kapcsolódó tárlatvezetés(ek), katalógus kiadvány-bemutató(k)
Trianon Kutató Intézet

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-6közönségtalálkozó(k) lebonyolításában,
megszervezésében, lebonyolításában.

ezek

videós

összefoglalóinak

és

online

Támogatási program elnevezése:

0051-MMA-20-MH Veress Zoltán: Apponyi
Albert az országházi pulpituson

Támogató megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

közvetítés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,500

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,500

-tárgyévben folyósított összeg:

1,500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

1,500

Felhalmozási:
Összesen:

1,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Művészeti Akadémia által a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány részére biztosított támogatás
segítette elő a restaurálást, valamint a díszkeret elkészítését és ennek a folyamatát végigkísérő film elkészítését.
Veress Zoltán (Kolozsvár, 1868 - 1935, Budapest ) festő- és restaurátorművész Gróf Apponyi Albertet (Bécs,
1846. május 29. – Genf, 1933. február 7.) a magyar parlamenti pulpituson szónokként ábrázoló festménye
restaurálását, egykori díszkeretének egyetlen fennmaradt archív fotó segítségével történő elkészítését, korhű
rekonstrukciójának lépéseit követi nyomon. A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában a festmény
restaurálás és az egykori diszkeret korhű rekonstrukciója gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án Párizsban
elhangzott védőbeszédjének 101 évfordulóján, a politikus előtti tiszteletadásként került bemutatásra. (A festmény
restaurátora Országh Borbála, a díszkeret elkészítője, a rekonstrukció kivitelezője a Tokaji Képkeret Kft. szakértő:
Gödölle Mátyás művészettörténész, MNM Történelmi Képcsarnok, a film készítője a MANAS-Bt.)
Támogatási program elnevezése:

BGA/5340/2020 alapítványi támogatás

Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01 - 2021.01.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Trianon Kutató Intézet

6,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

6,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

6,000
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

6,000
X

Személyi:
Dologi:

6,000

Felhalmozási:
Összesen:

6,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára a Kutatóintézet a Trianoni Szemle 2020 Emlékkönyv-vel
egy reprezentatív, 400 oldalas kiadvánnyal jelentkezett. A COVID-19 világjárvány okozta korlátozások
miatt rendhagyó módon a Ráth Lépcső Galériában 2020. december 5-én és 6-án készült riportok
internetes bemutatójával 2020. december 21-én a Youtube csatornáján jelentkezett.
A támogatás részben a kiadvány nyomdai előkészítésének, szerkesztésének, olvasószerkesztésének, a
kiadványban megjelent cikkek, tanulmányok, forrásanyag, fotók, egyéb dokumentumok képanyaga
felhasználási jogainak megváltását, a digitalizálást, a grafikai tervezést - és képszerkesztést, valamint a
kiadvány bemutatójának megrendezését tette lehetővé.
Támogatási program elnevezése:

449121/01419 alapítványi támogatás

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01. - 2021.01.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,500

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,500

-tárgyévben folyósított összeg:

4,500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4,500

Felhalmozási:
Összesen:

4,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Trianon 100 Emlékkönyv kiadására vonatkozó támogatás a kiadvány nyomdai előállításának költségeit
a megjelentetéssel kapcsolatban felmerül közvetlen költségeket fedezte.
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3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.

Befektetett eszközök

A.I.

Immateriális javak

708
159

708
159

0
0

A.II.

Tárgyi eszközök

549

549

0

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.

Forgóeszközök

B.I.

Készletek

10 319
7 828

29 370
5 836

19 051
-1 992

B.II.

Követelések

81

82

1

B.III.

Értékpapírok

0

0

0

2 410

23 452

21 042

B.IV.

Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

1 798

1 798

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 027

31 876

20 849

D.

Saját tőke

D.I.

Induló tőke / Jegyzett tőke

10 894
200

10 950
200

56
0

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

10 619

10 694

75

D.III.

Lekötött tartalék

0

0

0

D.IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

75

53

-22

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

3

3

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

133
0

192
0

59
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

133

192

59

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

20 734

20 734

11 027

31 876

20 849

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

Anyagjellegű ráfordítások

6.

Személyi jellegű ráfordítások

7.

Értékcsökkenési leírás

8.

Egyéb ráfordítások

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

Összes ráfordítás

Trianon Kutató Intézet

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás %ban

2 437

6 795

178.83

0

0

0.00

11 213

12 907

15.11

0

0

0.00

12 742

19 597

53.80

833

0

- 100.00

0

49

100.00

0

0

0.00

0

0

0.00

13 575

19 646

44.72
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Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás %ban

10. Adófizetési kötelezettség

75
0

56
0

-25.33
0.00

D.

75

56

-25.33

C.

Adózás előtti eredmény
Tárgyévi eredmény

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök (adatok %-ban)
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források (adatok %-ban)
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Trianon Kutató Intézet

Előző időszak

6.42
1.44
4.98
0.00
93.58
70.99
0.73
0.00
21.86
0.00
100.00

Előző időszak

98.79
1.81
0.00
0.00
96.30
0.00
0.00
0.68
0.00
1.21
0.00
0.00
1.21
0.00
100.00

Tárgyidőszak

2.22
0.50
1.72
0.00
92.14
18.31
0.26
0.00
73.57
5.64
100.00

Tárgyidőszak

34.36
0.63
0.00
0.00
33.55
0.00
0.00
0.18
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
65.05
100.00
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3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 1,538.7 %-ban, a tárgyévben
1,546.6 %-ban fedezte.
A készletek finanszírozására az előző évben 139.2 %-ban, a tárgyévben 187.6 %-ban a saját tőke
nyújtott fedezetet.
A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben
1172.4 nap, a tárgyévben 314.3 nap volt.
A saját tőke az előző évhez képest 56 EFt értékkel, 0.5 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.
A Trianon Kutató Intézet saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 98.8 %, a
tárgyévben 34.4 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.2 %-át, a tárgyévben 1.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet
az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.
A Trianon Kutató Intézet kötelezettségei az előző évhez képest 59 EFt értékkel, 44.4 %-kal növekedtek.
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 21,042 EFt értékkel, 873.1 %-kal növekedett.
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 18.73,
a tárgyévben 122.57 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 22.6 %, a
tárgyévben 73.8 % volt.
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző
évben 77.59, a tárgyévben 152.97 volt. A hosszú távú likviditás javult.
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 42.7 %-a teljesíthető.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték
a kötelezettségeket.
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 10 napi
árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 13,650 EFt, a tárgyévben
19,702 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,052 EFt értékkel, 44.3 %-kal növekedett.
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 2,437 EFt, a tárgyévben 6,795 EFt
volt. Az árbevétel az előző évhez képest 4,358 EFt értékkel, 178.8 %-kal növekedett.
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.7 %-át, a tárgyévben a 0.2 %-át teszi ki.
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 37.5 %, a
tárgyévben 28.0 % volt.
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.7 %, a tárgyévben 0.5 % volt.
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 31 Ft, a tárgyévben 8 Ft volt.
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 5 Ft, a tárgyévben 3 Ft adózott eredmény
jutott.
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 106 Ft, a tárgyévben 79 Ft
adózott eredmény jutott.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 7 EFt, a tárgyévben 19 EFt volt.
Az adózott eredmény az előző évben 75 EFt, a tárgyévben 56 EFt volt. Az előző évhez képest az
adózott eredmény 19 EFt értékkel csökkent.
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. 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.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Trianon Kutató Intézet mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
A Trianon Kutató Intézet pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy
előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által
külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

4. Szellemi termékek

159

Tárgyi eszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Összeg

549

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

4.6. Forgóeszközök
Készletek jelentős tételei
Trianon Kutató Intézet
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Készletek jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

5 836

6. Készletekre adott előlegek

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

Követelések jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

82

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Értékpapírok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek

Összeg

924
22 528

4.7. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

Összeg

7
1 791

4.8. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.
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A Trianon Kutató Intézet a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása
A Trianon Kutató Intézet a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére
alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek
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.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Összeg

192

4.11. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
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Összeg

2 734
18 000

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. 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.

5.2. Összehasonlíthatóság
A Trianon Kutató Intézet eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A Trianon Kutató Intézet adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások
hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A Trianon Kutató Intézet bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
1000HUF
%

2 437

17.9

6 795

34.5

0

0.0

0

0.0

11 213

82.1

12 907

65.5

0

0.0

0

0.0

13 650

100.0

19 702

100.0

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)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Összeg

6 795

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

Egyéb bevételek jelentős tételei
Trianon Kutató Intézet
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összegei az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)

Összeg

12 907

Egyéb bevételek - kapott támogatások, adományok

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Trianon Kutató Intézet ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Anyagjellegű ráfordítások

Tárgyidőszak
1000HUF
%

12 742

93.9

19 597

99.8

833

6.1

0

0.0

Értékcsökkenési leírás

0

0.0

49

0.2

Egyéb ráfordítások

0

0.0

0

0.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0.0

0

0.0

13 575

100.0

19 646

100.0

Személyi jellegű ráfordítások

Ráfordítások összesen

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke

Összeg

2 085
17 325
187

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.
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6. Tájékoztató adatok
6.1. 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.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A Trianon Kutató Intézet könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok
A Trianon Kutató Intézet a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

6.4. Környezetvédelmi sajátosságok
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége
nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Trianon Kutató Intézet veszélyes
hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
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