
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-25 08:46:57. Érkeztetési szám: EB00587187

02 Pécsi Törvényszék

Vizuális Nevelésért Alapítvány

0 2 0 1 0 0 0 1 4 3 2 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 2 1

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

Vizuális Nevelésért Alapítvány

7 6 2 4 Pécs

Szent István tér

17.

    

0 2 0 1 0 0 0 1 4 3 2

0 2 0 0 P k 6 0 0 0 4 8 2 0 0 3

1 8 3 2 2 7 2 1 1 0 2

Gerber Géza

Pécs 2 0 2 2 0 5 2 3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Adatok ezer forintban

32

32

367 356

367 356

399 356

279 356

100 100

-34 179

213 77

120

120

399 356

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 537 879 1 537 879

1 065 693 1 065 693

1 537 879 1 537 879

1 248 856 1 248 856

1 181 743 1 181 743

6 6

126 32 126 32

17 21 17 21

1 324 802 1 324 802

1 198 769 1 198 769

213 77 213 77

213 77 213 77

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 065 680 1 065 680

0 13 0 13

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

PK-742

2021. év

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

Vizuális Nevelésért Alapítvány

7 6 2 4 Pécs

Szent István tér

17.

    

0 2 0 0 P k 6 0 0 0 4 8 2 0 0 3

0 2 0 1 0 0 0 1 4 3 2

1 8 3 2 2 7 2 1 1 0 2

Gerber Géza

Nevelés-oktatás, képességfejlesztés

kulturális szolgáltatások

2011.évi CLXXXIX.törvény 131§ 1 bek.7.pont

14-20 éves korosztály (középiskolások)

180

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Adatok ezer forintban

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 1 400 860

0 0

0 0

1 400 860

1 400 860

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 537 879

0 13

1 537 866

1 324 802

6

1 198 769

213 77

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  08 .58 .51



kettős könyr,witelt vezető egyéb szervezet
éves beszáinolója és köihasznusági n

202L. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Pécsi Törvé

Beküldő neve (Ü9},félkapu Vagy cégkapU)

Gerber Géza

Kitöltő Verzió:3.14.o Nyomtatvány Verzió:1.1 Hibás Nyomtatva: 2o22.o5,Ll LL.L! "4o

ít-

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

uális Nevelésért Alapítvány

Nyilvántartási szám: ffi _t9Til_ 0 0 0 1 4 3 2 rárgyév| rrIoIr-l1-]
ldőszak terjedelme: e9ész év ffi töredék éV !

A beszámolót az alábbi déVizanemben készítjük el:

EEEE -EE-I]F Er.]E]Fi-ri]E-EE
időszak kezdete idószak Vége

Külföldi devizanem alkalmaZása esetén a beszámoló kéSZítésekor érVényes N/]NB árfolyam



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves treszámolója és közhasznúsági melléktet l on_ro,
2O2I. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Pécsi Törvé
TárgyéV:

trFE
t4ElEE_Etr_El!

időszak Vége

ldószak teriedelme: eoész év ffi töredék év! Ft" Irt!-FIT-tÓ-tT
idószak kezdete

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mel|éklet) az alábbiak közül melyikre VonatkozikI

a. szervezet

b. Jo9i személy szeívezeti egység (származtatott iogi személy)
B!

szervezet neve:

Vizuális Nevelésért Alapítvány
szerVezet székhelye:
lrányítóSZám: F-F-EE Telepules: Pécs
közterúlet neve:

Názszám:

szént lstván KöZterúlet jellege:

I-1 E.- -l
Axó: [-----l

lrányítószám: L-l t_[ TelepüléS:

közterület neve:

Házszem:

KöZterület jellege:

r l Ajtó
r---lr--l

NyilVántartási szám:

ü9yszám:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adó5záma: Etr-pEE.-EE-.--t,I'
szervezet./ Jo9i személy szervezeti egység
képvlselolenek neve:

KépViselő aláírása:

Géza

Keltezés:

Pécs

Jogi személy szervezeti e9ység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Nyomtatva: 2022,05.71, II.I7,40Kitdlto Verzió:3.14.0 Nyomtatvány Verzió:1.1 Hibás



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített i

éves bószámolója és köZhasznúságl meÍetlet l ,o_ro,
2O2I. év

szervezet / J09i személy szervezeti egység neve:

zuál is Nevelésért Alapítvány

Az egyszerűsített éVes beszámoló mérlege Actaíok ezer for]ntban

E|őző év ElőZő év
helyeSbítéSe

Tálgyév

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A. BefektetetteszköZök 32
l. lmmateriáliS javak

ll, Tárgyi eszközök 32
lll. Beíektetett pénzüqyi eszközök

B. Forgóeszközök 367 356
l. készletek

ll. követelések

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök
36'7 356

c. Aktív idóbeli elhatárolások

ESZKÖZOK ÓSSZESFN 399 356
FoRRÁSoK (PAsSZÍVÁK)

D, Saját tőke 279 356
l, lnduló tőke/jegyzett tőke 1o0 100
ll, Tókevá|tozáS/eredmény -34 L79
lll. Lekötött taftalék

lV. ÉrtékeléSi tarta|ék

V, TaígyéVi eredmeny alaptevékenysegból
(köZhasZnú teVekénySégböl) 21-3 77

Vl, TárgyéVi eredmény Vállalkozási tevékenységből

E_ céltartalékok

F, KöteleZettsegek 72o
l. Hátrasorolt kötelezettsé9ek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek L2o
lll, RöVid lejáratú köteleZettségek

G, passzív adóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 399 356
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány Verzió;1.1 Hibás Nyomtatva: 2§22.o5,LL LL.LI.4o



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

202I. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vizuál is Nevelésért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Adatok ezer forintban

AIapteVékenység Vállalkozási teVékenység összesen
előző év

helyesbítése
tárqyév elóző év

helyesbítése
tárgyév elózó év előző év

helyesbílése
Iáígyév

1, EítékeSítéS nettó árbevétele

2, Aktivált saiát teljesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek L 537 879 1 537 879
ebből:

- taqdíj

- alapltotol kapott befizetés

, támogatások 1 065 693 1065 693

ebbol: adomanyok

4. Pénzügyi műVeletek
bevételei

OssZeS beVétel (1+-2+3+4) 1 537 a79 1,537 879

ebbói: köZhasznú tevékenyséq
bevételei 7 24a 856 I24a 856

5, Anyaqjellegú ráfordítások 1181 743 1181 743
6. SZemélyi jellegú íáfordítások 6 6
ebből: vezető tisztséqviselók
jUttatásai

7. ÉrtékcsökkenéSi leírás 126 32 a26 32
8. Eqyéb ráíordítáSok !7 zI 77 2I
9 Penzúgyl müVeletek
raforditasai

B, összes ráforditás
(5+6+7+8+9) I324 ao2 L 324 802

ebból: kozhasznú tevekenvseo
ráforalllasál 1 ].98 769 1 198 769

c, Adózas elöftl eredménv
(A-B) 213 77 2!3 77

10. Adóf iZetési kötelezettség

D, TárgyéVi eredmény (c-10) 273 77 2L3 77

Nyomtatva: 2022-05.Lr rL.LI.4o

\(
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A kettős kö_nywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves bészámolója és köZhasznúsági meÍtHet l ,o_ro,
2021. év

szervezet / J09i személy szervezeti egység neve:

izuális Nevelésért Alapítvány

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adatok ezer íoíintban

elózó év elóző év
helyesbítése

tárgyév elózó év elózó év
helyesbítése

tárgyév előző év elózó év
helyesbítése

tálqyév

Tájékoztató adatok

A, KöZponti költsegVetési
tamogatas ]" 065 680 1 065 680

ebből:
- normatíV támogatás

B. Helvi önkormánvzah
költséÓVetesi támo'qatáS

ebból:
- normatíV támogatás

c. AZ Európal Unio StrUkturalis
alapiaiból, ílletve a KohéZiós
Alapból nyújtott támogatáS

D, AZ Euróoai Unió költséo-
VetéSéból Üagy máS államÍól,
nemzetközi szervezettó|
származó támogatás

E, A SZemélyi jöVedelemadó
meqhatarozott reszenek az
addzó rendelkezese szerlnti fe|-
haSZnálásaról szóló 1996_ evi
CXXVl.törVény alapján átutalt
ossZeg

o 13 0 13

F. KöZsZolgáltatási bevétel

G. Adományok

KönyVVizsgálói záradék
AZ adatok könywizsgálattal alá Vannak támasztva, ! rg"n I rv"*

Kitöltő Verzió:3.14,o Nyomtatvány Verzió:1.1 Hibás Nyomtatva: 2022.05.IL Ll.Lr.4o



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági meI-léklet l n^_ro,
d,,[,\ A kettós kónJrwitelt vezetó egyét

kí'flJ éves beszámolója és közha:
|"",lp,gJ 

ll1l!N | 2021. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti eqység azono5ító adatai

1,1 szervezet

Vizuális Nevelésért Alapítvány
1,2 székhely
lrányítóSZám:

közterület neve:

Település:

Közterület jelle9e:

11ázszám: Lépcsóház: Emelet| [_-_l
1.1 Joqi személy szervezeti egység

1.2 székhely
lrányítósZám;

közterület neve:

1.3 üqyszám: 
19]

1.4 NyilVántartási szám:
/EEEToT0IE"I4/[{aq

t914-Etr-ETOTM-.IZ
1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti eqyséq adószáma: EI,tlEEl7 EE-E-t.-.l'
1.6 szerv__ezet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve; Gerber Géza

2. TárgyéVben Végzeft alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Filmklub a Belvíúostján: Filmklut unk heti rendszeíességgel tart vetítéseket, A szervezési, szakmai

unkákat az alapítvány Vállalra_ A filmek el6tt Szakembefek taltanak rövid íelvezetör. moderátnak
élgetésekel,

r,IA Gáléria Junior: Galéíiánk 2012 Óta müködik A klállírÓk íöként az általános- és köZépiskolás
}roszlály képvisel6i,
épírás Fotószakkóí: A kozépiskolásokat tömörírö fotósz*kkör a 2013/2014 es ranéVtöl indult. A szakkör á

etség gondozásnak íonlos színtere.

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (teVékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lesztés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kulturális

201],.éVi cLxxxlx. 1bek,7
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I4-2o éves
3,4 Közhasznú tevékenyséqből részesülők létszáma:
3.5 Kózhasznú tevékenysé9 főbb eredményei:

1ao

Alapítványunk az alábbt revékenységeket
íotósza,kkör szakmai, anyag i és tárgyi tám ogará{Képírás ForóSzakkp r).
kiállítások szervezése és támogarása {Vt|A Galéria Junior}.
filnrklubok szervezése és támogaÉsa {Filmklub a Belváíosban).

Kitöltő Verzió:3.14.0 Nyomtatvány Verzió:1.1 Hibás Nyomtatva: 2o22.o5.!7 r!,L7,40



A kettős könlwvitelt vezető egyéb szervezet egYszerűsített 
I

éves bészámolója és köZhasznúsági meÍléklet l ,n_ro,
202I. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

zuál is Nevelésért Alapítvány

5, cél szerinti iutattások kimutatása Adatok ezeí íorintban

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5-1 cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

NeVelés, oktatás, képességfeiIesztés 1 40o 860

5.2 cél szerinti jUttatás meqnevezése Előző év Tárgy éV

0 0

céI szerintj .iUtattás megnevezése E|őző év Tárgy éV

0 0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(osszesen) 1400 860

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 1, 40o 860

6,1 Tisztség E|őző év (1) rergyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy éV (2)

0 0

A. Vezető tisztségViselőknek nyúitott
,uttatás (mindösszesen): 0 0

Kitöltő Verzió:3,14.o Nyomtatvá]ry Verzió:1.]- Hibás Nyomtatva: 2o22.05.1L Lr.n -40



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági mel-Iéklet PK-742

2021. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vizuális Nevelésért Alapítvány

Nyomtatva: 2022,o5.LI LL.Lr.4o

(

Alapadatok E|őző év (1) TárgyéV (2)

B. ÉVes összes bevétel I 537 879

ebből:

c. A személyi jöVedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló
1996, éVi cXxVl, törvény alapján átuta|t összeg 0 13

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EuróDai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támoq'aiás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 1 537 866

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1324 ao2

l. Ebből személyi iellegú ráfordítás 6

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 198 769

K. Adózott eredmény 2L3 77

L, A szervezet munkáiában közremúködő közérdekú önkéntes
tevékenységet Végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi Lxxxvlll. törVénynek megíelelöen)

E rőío r r ás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesitése

lgen Nern

Ectv, 32. § (4) a) [(Bl+B2y2 > 1.000.000, - Fü B tl,
EctV. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] tr f
Ectv. 32. § (4) c) [(lJ.+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] n x

T áís ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32- § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-_0,o2] l x
Ectv- 32- § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5] x tr
Ectv- 32- § (5) C) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] n x

7. KöZhasznú j09állás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezeI ío ntban

Kitöltó Verzió:3.14.0 Nyomtatvány Verzió:1.1 Hibás



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámolója és kö7hasznúsági meÍléklet l ,o_ro,
202I. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

is Nevelésért Alapítvány

csntolr rueLlÉxlersx
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum Csatolható)

1. Meqielenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könywizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöv€g€s beszámoló

PK-742-03 Kiegé§zítő melléklet

Mellék]et csotolva: !
Eredetivelrendelkezik: !
Me]léklet csatolva: E
Erecletivelrendelkezik: E
Mellék]et csatolva: x
Eredetivelrendelkezik: m

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultsag igazolasa, amcnnyib(n nem a <zcrve7et >ai Ceqkapuian
vaqv nem a beiegyzeu kcp\ iseló Ugvf?lkopuján kereslúl keíúl ' -

e loter l eszles re o beszamolo

Melléklet csatolva:

Er e detiv e ] r en d e l kezi k :

l!

&* J-'-
VJ ,J,UU !.J,,whwnl

at og(wl,,

Kitóltő Verzió:3.14.o Nyomtatvány Verzió:l.1 Hibás Nyomtatva: 2o22.o5.1l Lr.Lr. o



Vizuális Nevelésért Alapítv,ány
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának (PK-742)

Kiegészítő melléklete

Bírósági nyilvántartási száma:
Adószám:
Beszámolási időszak:
Mérlegkészítés napja:
Képviselő:

02 01 000l432
18322]21-1-02
2021.01.01 _ 2021.12,.31.
2022. áprllis20
Gerber Géza

I. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabálvrendszer és f,

Szabályrendszer főbb jellemzői
A szervezet a számviteli törvénv és az egyéb szervezetek beszámoló készítési és
kÖnyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásai szerint
egyszerűsített éves beszámoIót készít,
A mérleget a kormányrendelet 3. sz melléklete szerint készíti el.
A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja nreg.
A szervezet számviteli politikájában igazodik a szárnvitelrői szóló 2000. évi C.'lörvényben.
tol,ábbá a 201 1 . évi CLXXV. Törvényben valamint a 47912016. Korm. rendeletbe rögzített
szabályokhoz. Könyveit ezeknek és a Magyarországon általánosan ellogadott számviteli
elveknek megfelelően vezeti. Az itt nen részletezett alkalmazott szabályrendsz ert a számviteli
politika taltalmazza.

Jelentős összegű hiba
Ha a hiba Í-eltrirásának évében. a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) í'eltár-t hibák és hibahatások - eredmény.t, saját tőkét növe ió-csökkentő
- éftékének együttes (előjeltől független) összege meglraladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentós ősszegú a hiba. ha a hjba 'eltírásának

évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapitott hibák, i jbahatások
eredményt. saját tőkét növelő-csökkentő értékének együites (előjeltől íiiggetler: ) összege
meghaladja az ellenórzött üzleti év mérlegíóösszegé nek 2 százalékát. ille; ye ha a
rnérlegíőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió f'orintot. akkor az 1 milIió ír, tintot.

Nem jelentős összegű hitla
Ha a hiba feltárásának évóben. a különböző ellenórzések során. egy adott üzleti évet ér'ntóen
(évenként kiilön-külön) íbltáí hibák és hibahatások - ereclményt. saját tókét növeló-csök. entő
- étlékének együttes (elójeltól tüggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegű , ;ba
elözöek szerinti érték határ.át.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
kiveteles nagyságú vag1 elölorclulású bevéreleknek. kültsegeknek es rálbrditásoknak
tekintjtik. azokaí a tételeket. arnell,ek tétel értéke meghalacija a besor llásukhoz taftóz\
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió t'orintot.

{.{



Jelentős tételek
.Telentős tételeknek tekintjiik: AZokat a tételeket. amely,ek tétel érléke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszánrolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió
íbrirrtot.

Évenként elszámoIandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése. az egyedi eszköz várlrató használata. ebből adódó élettartanra. trzikai avulása
alapján történik. Az ér-tékcsökkenést a bruttó éfiék alapján lineáris leírási r-r-ródszerrel
számoljuk el. Az érlékcsökkenés elszárnolására ér, végén. é\,ente egyszer kerül sor.

200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer íbrint alatti vagyoni értékű jogok. szellemi termékek. tárg_vi eszközök bekerülési
éftékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

szervezet vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással FIFO módszer alkalmazásár aI AFA nélküli beszerzési áron értékeljük.

§aját termelésű kószletek értékelése
Saját termelésű termék készleteknél. utókalkulált közl,etler-r költségen éfiékelünk. Mig a
belejezetlen szolgáltatások értékét a tervezett hasznot nem tartalmazó nettó eladási ár alapul
r,ételéve1 a fbrdulónapi készültségi tbk alapján határozzuk meg.

Il. Tá oztató adatok

Előző üzleti évtől e|térő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Szervezetünknél nem volt et,edménvt belblyásoló eltérést eredményező eljárási szabáI1,
i,áltozás a számviteli elszárnolásokban.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költsógek, ráfordítások

Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagvságú tételek a táíg},évben nem
l'ord u Itak elö,

Számviteli politikában rögzített je|entős tételek összcge és azok tartalma
Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
íbrdultak elő.

Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszkőzök és a források
állományára gl,akorolt hatása

A tárg"vévben nem volt el]enőrzés. önellenőrzés során í'eltárt jelentős összegű hiba.

Vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tag|ainak fo11,ósitott előlegek és
kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoporionként ö§szevontan, a kamat, a
lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

Szervezetünk a vezető tisztségviselők. illetve a tblügyeló bizottság tagiai tészére nem
íblyósított előleget és kölcsönt. a nevükben nem válla}t garanciális kötelezettséget.

,M



Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a
szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

Kapcsolt vá|lalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel
bímak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Mérlegen kivüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások jellege. üzleti célja és
pénzügyi kihatásai

A tárgyévben nincs ilyen jellegű megállapodás.

Zálogioggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok
fajtáját, formáját

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

valós értéken történő értékelés bemutatása

szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Szervezetünk az értékhelyesbítés Iehetőségével nem él.

Tárgyévi létszámadatok

Tárgyévben foglalkoztatott foállású, szellemi foglalkozású
munkavállalók átlagos statisztikai léIszáma 0lő

Tárgyévben foglalkoztatott főátlású, szellemi loglalkozású
munkavállalók átlagos statisáikai |étszáma

0fő

Targyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma 0fó

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikar
létszáma összesen

0fő

, ql
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Támogatások bemutatása

A támogatási programok keretében végleges jellegget felhasznált összegek, illetve a
tiimogatási programok keretében kapott visszatéritendő (kötelezettségként kimutatott)
támogatásra vonatkozó adatok bemutatása.

Támogatások bemutatását az 1. sz. mellékleí íaííalmazza

Szervezet által az íizleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

VNA Filmklub a Belvárosban: A kétheti rendszerességgel vetített íilmkülönlegességeket
alkalmanként 10-12 érdeklődő látta. A tárgyévben 20 vetítésre került sor, amelyet az
alapítvány technikájával és bérléssel oldottuk meg.
https ://vna.hu/vna-fi lmklub/

VNA Galéria Junior: A kiállítások felévi rendszerességgel (a pandémia miatt ez most nem
valÓsult meg) váltják egymást, a kiállítók az általános- és középiskolás korosztály képviselói.
A megnyitókon átlagosan 45-50 érdeklődő szokott megjelenni (a vendéglátóhely forgalmától
függően) egy-egy kiállítást 200-300 vendég láthatta.

Képírás Fotószakkör: A középiskolásokat tömörítő fotószakkör a 2013/2014-es tanévtól
indult. Idén a pandémia miatt par foglakozást online taftottunk. A szakkör a
tehetséggondozásnak fontos színtere. https://vna.hr-r/kepiras-fotoszakkor/
A fotószakkörhöz kapcsolódik a ,.Gyere, lefényképezünk!" programunk. amely egyre
népszerúbb (évi 4-5 megkeresésnek teszünk eleget) https://vna.hr.r/kategoria./kep-es-video-
letoltesek/

Pécs. 2022, május l 1.
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