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Források: előző év tárgy év
12. D. Saját tőke 169                     76                        
13. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 100                     100                      
14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 368                     69                        
15. III. Lekötött tartalék -                          -                           
16. IV. Értékelési tartalék -                          -                           
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) - 299 - 93 
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -                          -                           
19. E. Céltartalékok -                          -                           
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21. I. Hátrasorolt kötelezettségek -                          -                           
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek -                          -                           
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5                         -                           
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 11                       177                      
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 185                    253                     

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett.
Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő készítette.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt: Budapest, 2014. május 5.

P.H.
Felelős vezető aláírása: ....................................
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az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére a 224/2000. Korm. Rendelet szerint

2013. december 31.



Szervezet neve:  Ókor Kulturális Alapítvány
adószám: 18254077-1-43

KSH szám: 18254077-9133-569-01

Adatok: ezer Ft-ban
előző év

Alaptevékenység
tárgy év

Alaptevékenység
1.  Értékesítés nettó árbevétele 524                      116                     
2.  Aktivált saját teljesítmények értéke -                           -                          
3.  Egyéb bevételek 186                      748                     

        Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés -                           -                          
                   - támogatások 186                      748                     
                          = központi költségvetési -                           -                          
                          = központi költségvetési (SZJA 1%) 186                      148                     
                          = helyi önkormányzati -                           -                          
                          = egyéb -                           600                     

4. Pénügyi műveletek bevételei -                           2                         
5. Rendkívüli bevételek -                           -                          

        Ebből: - alapítótól kapott befizetés -                           -                          
        Ebből: - támogatások -                           -                          
                          = központi költségvetési -                           -                          
                          = helyi önkormányzati -                           -                          
                          = egyéb -                           -                          

A. Összes bevétel 710                      866                     
        Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 710                      866                     

6. Anyagjellegű ráfordítások 1 009                   699                     
7. Személyi jellegű ráfordítások -                           260                     

        Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai -                           -                          
8. Értékcsökkenési leírás -                           -                          
9. Egyéb ráfordítások -                           -                          

10. Pénügyi műveletek ráfordításai -                           -                          
11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás 1 009                   959                     
        Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 1 009                   959                     

C. Adózás előtti eredmény - 299 - 93 
12. Adófizetési kötelezettség -                           -                          

D. Adózott eredmény - 299 - 93 
13. Jóváhagyott osztalék -                           -                          

E. Tárgyévi eredmény - 299 - 93 

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás -                           -                          
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás -                           -                          

-                           -                          
D. Normatív támogatás -                           -                          

186                      148                     
F. Közszolgáltatási bevétel -                           -                          

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett.
Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő készítette.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kelt: Budapest, 2014. május 5.

P.H.
Felelős vezető aláírása: ....................................

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

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése
 szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt
 összeg

Eredménykimutatás
 a 224/2000. Korm. Rendelet szerint

az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére
2013. január 1. - 2013. december 31.
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Kiegészítő melléklet 
Az Ókor Kulturális Alapítvány 2013. december 31-i 

 egyszerűsített éves beszámolójához 
 
I. Általános rész 
 
A jelen egyszerűsített éves beszámoló készítését, tartalmát és összeállításának módját a 2000. évi C. törvény 
(Számviteli Törvény) és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
Az Alapítvány neve:     Ókor Kulturális Alapítvány 
Az Alapítvány alapítója:   Tüdős Balázs 
Az Alapítvány székhelye:   1117 Budapest, Szerémi sor 12/c VII/28, 
Az Alapítvány telephelye:    - 
A Kuratórium Elnöke és aláíró neve: Dr. Ferenczi Attila  
Az aláíró címe:     1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. V/2. 
 
Az Alapítvány adószáma:    18254077-1-43 
Az Alapítvány KSH száma:  18254077-9133-569-01 
Az Alapítvány bírósági bejegyzés száma: 9. pk. 61.204/2004/2, sorszám: 9412 
 
Az alapító okirat kelte: 2004. november 18. 
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. január 5. 
Az Alapítványt a Bíróság 2005. január 5-én jegyezte be. 
Az alapítvány 2008. év folyamán közhasznú minősítést szerzett.  
 
Az Alapítvány az Ókortudomány eredményeinek megismertetése és népszerűsítésével foglalkozik. Honlapja: 
www.okorportal.hu  
 
Határidők: 
A beszámoló fordulónapja: 2013 december 31. 
A mérlegkészítés időpontja: 2014 február 15. 
 
Az Alapítvány könyvvezetése kettős könyveléssel történik és az üzleti év lezárásával az Alapítvány 
egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleg a 224/2000. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerinti. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás a 224/2000. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerinti. A beszámoló készítés során a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény előírásai is figyelembevételre kerültek.  
 
Az Alapítvány nem kíván élni a mérleg és az eredménykimutatás továbbtagolásának lehetőségével és nem kíván 
új tételeket felvenni; így az egyszerűsített éves beszámoló a mérleg és az eredménykimutatás betűvel és római 
számmal jelölt sorait tartalmazza. Az Alapítvány, élve a Számviteli Törvény nyújtotta lehetőséggel üzleti 
jelentést, cash-flow kimutatást nem készít, és könyvvizsgálót - a Számviteli Törvény szerinti 200 millió forintos 
árbevétel korlát eléréséig - nem alkalmaz, azonban könyveit legalább mérlegképes könyvelői végzettséggel 
rendelkező - külső szakértő vállalkozás - végzi.  
 
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.  
A mérleg fordulónapja a naptári év utolsó napja, december 31-e. 
A mérlegkészítés napja a lezárt évet követő február 15-e. 
 
Az Alapítvány lineáris leírást alkalmaz a tárgyi eszközei és immateriális javai tekintetében és a 
maradványértéket - ha az várhatóan nem haladja meg az eszköz beszerzési értékének 25%-át - nullának tekinti. 
Az Alapítvány által alkalmazott értékcsökkenési kulcsok a következők: 

• Számítástechnikai berendezések, szoftverek 33% 
• Gépjárművek    20% 
• Egyéb berendezések, felszerelések  14,5% 
• Épületek és ezek felújításai   2% 
• Telek, beruházás, nullára leírt eszköz nem kerül értékcsökkentésre.  

Az értékcsökkenés elszámolása évente egyszer történik.  

http://www.okorportal.hu
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Határidőn túli követelésekre a következő értékvesztési kulcsok kerülnek elszámolásra:  
• 90-180 napos késedelem esetén 2 százalék, 
• 181-360 napos késedelem esetén 5 százalék, 
• 360 napon túli késedelem esetén 25 százalék. 

Azonban, ha a követelés összege meghaladja a mérlegfőösszeg 25%-át a 90 napon túli fizetési késedelem esetén 
egyedi elbírálásra van lehetőség.  
 
Az Alapítványnak nincs külföldi fizetőeszközt érintő elszámolása. Az Alapítvány nem ÁFA alany így a szállítói 
által rá áthárított ÁFÁ-t a mindenkori beszerzési érték részének tekinti, bevételeire nem számít fel ÁFÁ-t.  
 
II. Specifikus rész 
 
Az Alapítványnak nincsenek tárgyi eszközei. 
 
A követelések vevőjellegűek és szállítói túlfizetések, a mérlegkészítés időszakában rendeződtek. A 
pénzeszközök állománya a bankszámlán illetve a pénztárban szereplő összegekkel egyezik meg.  
 
Az Induló/Jegyzett tőke, az alapító által rendelkezésre bocsátott kezdő vagyon 
 
Az Alapítvány nem rendelkezik lekötött tartalékkal.  
 
Passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra az előrefizetett előfizetési díjak összege.  
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Árbevétele az újságért (Ókor folyóirat) kapott 
előfizetési díjakból adódtak, amit elsősorban magánszemélyektől, könyvtáraktól, iskoláktól kapott.  Az 1%-os 
SZJA támogatás 148 EFt (2012: 186 EFt) összegű volt. Más gazdálkodótól (Kertes Hagit és Ókortudományi 
Társaság) összességében 600 EFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mind az 1%, mind a más 
gazdálkodótól kapott támogatásokat az Ókor folyóirat készítéséhez és terjesztéséhez használta fel az alapítvány.  
 
Az Alapítványban kizárólag a kuratórium tagjai láttak el tevékenységet, részükre bér és egyéb személyi jellegű 
kifizetés nem történt. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma nulla, bér és 
személyi jellegű kifizetések nem voltak (kivéve egy megbízás viszonyban foglalkoztatottat). 
 
Az anyagjellegű ráfordítások között az újságkiadás költségei, telefondíjak, könyvelési díjak, ügyvédi díjak, 
hatósági díjak, valamint domain díjak szerepelnek.  
 
Az Alapítvány, a fent említett kivételekkel nem részesült a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi 
forrásból, illetve más gazdálkodótól végleges jelleggel kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó 
támogatásban, juttatásban.  
 
Az Alapítvány nem fizet társasági és iparűzési adót, mivel vállalkozási tevékenységet nem végzett.  
 
Az Alapítványnak nincsenek jelentős mérleg kívüli (függő vagy jövőbeni kötelezettségei) tételei. Az Alapítvány 
tudományos tevékenységet végez, a környezetét nem veszélyezteti. Az Alapítványnak nincsenek környezet 
védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei, valamint veszélyes hulladékai, környezetre káros anyagai. Az 
Alapítvány nem számolt el közvetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget, valamint a 
kötelezettségei között nem mutatott ki környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségeket. Az Alapítvány nem 
végzett kutatást vagy kísérleti fejlesztést, így ezzel kapcsolatosan költséget sem számolt el.  
 
A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetet, likviditás, fizetőképesség alakulását a 1. számú melléklet 
táblázata mutatja. 
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Az egyszerűsített éves beszámolót a Számviteli Törvény előírásai szerinti mérlegképes könyvelő készítette. .  A 
könyvelő vállalkozás neve: OPTI-TOP Könyvelő Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-956439, címe: 1091 Budapest, 
Ifjúmunkás u. 10/II), a mérlegképes könyvelő Nagy Erika (nyilvántartási száma: 116703, címe: 1091 Budapest, 
Ifjúmunkás u. 10/II).  A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. A Társaságnak könyvvizsgálati 
kötelezettsége a Számviteli Törvény szerint a jelen egyszerűsített éves beszámoló vonatkozásában nincs.  
 
 
Kelt: Budapest, 2014. május 5.   

    P.H.  
 Felelős vezető aláírása: .................................... 

Mellékletek: 
1. Mutatószámok az Alapítvány vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének, likviditásának, 

fizetőképességének megítéléséhez 
2. Közhasznúsági melléklet 



Vagyoni helyzet mutatói
Megnevezés M.e. Számítás módja előző év tárgy év

Saját tőke aránya % Saját tőke/Források összesen 91,4% 30,0%
Idegen tőke aránya % Összes kötelezettség/Források összesen 2,7% 0,0%
Tartósan befektetett eszk. 
aránya

% Befektetett eszközök/Összes eszköz 0,0% 0,0%

Tárgyi eszközök 
megtérülése

év Értékesítés nettó árbev./Tárgyi eszk. nettó értéke n/a n/a

Befektetett pénzügyi 
eszközök aránya

% Befektetett pénzügyi eszköz/Összes eszköz 0,0% 0,0%

Készletek aránya % Készletek/Összes eszköz 0,0% 0,0%
Mobilitási mutató % Forgóeszközök/Összes eszköz 100,0% 100,0%

Pénzügyi, likviditási és fizetőképességi mutatók
Megnevezés M.e. Számítás módja előző év tárgy év

Likviditási ráta % Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 3700,0% n/a
Likviditási gyorsráta % (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötel. 3700,0% n/a

Eladósodottság mértéke % Hosszú lejáratú kötel./(Hosszú lejáratú kötel.+Saját 
tőke)

0,0% 0,0%

Szabad pénzeszközök 
aránya

% Pénzeszközök/Forgóeszközök 50,8% 100,0%

Tôkeellátottsági mutató % Saját tőke/(Befektetett eszközök+Készletek) n/a n/a

Jövedelmezőségi mutatók
Megnevezés M.e. Számítás módja előző év tárgy év

Árbevétel arányos nyereség % Adózás előtti eredmény/Értékesítés nettó árbevétele -57,1% -80,2%

Vagyonarányos nyereség % Adózás előtti eredmény/Saját tőke 597,0% 1261,8%
Eszközhatékonyság I. % Adózás előtti eredmény/Tárgyi eszköz n/a n/a

Eszközhatékonyság II. % Adózás előtti eredmény/(Befektetett 
eszköz+Készletek)

n/a n/a

1. számú melléklet
a  Ókor Kulturális Alapítvány 2013. december 31.-i egyszerűsített beszámolója részét képező kiegészítő melléklethez

helyzetének, likviditásának és fizetőképességének megítéléséhez

MUTATÓK
az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi



Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

a pénzügyi adatok ezer forintban

 név:
 székhely:

 bejegyző határozat száma:
 nyilvántartási szám:
 képviselő neve:

 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

 a közhasznú tevékenység célcsoportja:
 a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
 a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

 Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke  Felhasználás célja
Tőkeváltozás/eredmény 93   az Ókortudomány 

eredményeinek 
megismertetése és 
népszerűsítése

   
   

 Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év  Tárgyév
n/a   
   
   

 Tisztség  Előző év (1)  Tárgyév (2)
n/a                                        -                                             -      
                                        -                                             -      
 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:                                        -                                             -      

 Alapadatok  Előző év (1)  Tárgyév (2)
 B. Éves összes bevétel                                     710                                        866    
 ebből:       
 C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

                                    186                                        148    

 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)]                                     524                                        718    
 H. Összes ráfordítás (kiadás)                                  1 009                                        959    
 I. ebből személyi jellegű ráfordítás                                        -                                          260    
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                                  1 009                                        959    
 K. Adózott eredmény -                                   299    -                                     93    
 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)
 Erőforrás-ellátottság mutatói
 Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Nem
 Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Nem
 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Nem
 Társadalmi támogatottság mutatói
 Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen
 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen
 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem

Mutató teljesítése - Rendben

 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

                                        1                                            1    

Mutató teljesítése - Nem teljesült

 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 Ókor Kulturális Alapítvány
 1117 Budapest, Szerémi sor 12/c VII/28

9. pk. 61.204/2004/2
9412

Dr. Ferenczi Attila

73
 az Ókortudomány eredményeinek megismertetése és 

népszerűsítése

 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
 Az Alapítvány az Ókortudomány eredményeinek megismertetése és népszerűsítésével foglalkozik.

2. számú melléklet

 az Ókortudomány eredményeinek megismertetése és 
népszerűsítése

az Ókortudomány iránt érdeklődők

a  Ókor Kulturális Alapítvány 2013. december 31.-i egyszerűsített beszámolója részét képező kiegészítő melléklethez

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

Közhasznúsági melléklet

 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai



Jelen jegyzőkönyv készült a  Ókor Kulturális Alapítvány (bírósági bej.: 9. pk. 61.204/2004/2)
[továbbiakban: Alapítvány] hivatalos helyiségében a mai napon az aláíró tagok között.
A jelenlévő tagok megállapítják, hogy az Alapítvány Kuratóriuma határozatképes.
Az Alapítvány 2013. december 31.-i egyszerűsített éves beszámolójának adatai a következők:

Mérlegfőösszeg: 253 ezer forint

Tárgyévi eredmény: -93 ezer forint

A Kuratórium az egyszerűsített éves beszámolót a fenti főbb adatok figyelembevételével 
elfogadja, az adózott eredményt osztalék kifizetése nélkül teljes egészében
az eredménytartalékba helyezik.

Kelt: Budapest, 2014. május 5.

Kuratóriumi tagok:

Dr. Ferenczi Attila ……………………………………………..
                                aláírás

Dr. Németh György ……………………………………………..
                                aláírás

Dr. Kalla Gábor ……………………………………………..
                                aláírás

Dr. Kendeffy Gábor ……………………………………………..
                                aláírás

Dr. Kárpáti András ……………………………………………..
                                aláírás

Kuratóriumi Ülés Jegyzőkönyve


