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

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Arató Adrián

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 0 3 6 4 8

töredék év
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Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.04

J,q!l'

A kettős
könywitelt vezetó' egyéb szervezet egyszerűsített
- éves beszámolója és közhasznúsági inelléklet
H

PK-642 '

2020. év
Tár9yév=

A szewezetet nyilvántartó bíróság meg nevezése:
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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:

Műhely Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

914

801

914

801

16 166

23 417

I. Készletek

4 216

4 216

II. Követelések

2 667

1 246

9 283

17 955

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

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 545
17 080

28 763

-2 022

-379

I. Induló tőke/jegyzett tőke

10

10

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 998

-2 032

-15 030

1 537

0

106

8 732

6 464

8 732

6 464

10 370

22 678

17 080

28 763

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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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:

Műhely Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

10 845

6 262

16 631

előző év

előző év
helyesbítése

0

Összesen

tárgyév

116

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

10 845

6 378

29 728

16 631

29 728

16 606

29 727

16 606

29 727

35

335

35

335

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

27 511

36 325

27 511

36 441

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

27 511

36 325

27 511

36 325

5. Anyagjellegű ráfordítások

33 069

27 316

33 069

27 316

6. Személyi jellegű ráfordítások

8 818

6 913

8 818

6 913

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

3 740

3 330

3 740

3 330

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás

0

116

591

551

591

551

8. Egyéb ráfordítások

5

3

5

3

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

58

5

58

5

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

42 541

34 788

42 541

34 788

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

42 541

34 788

42 541

34 788

-15 030

1 537

-15 030

1 653

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

0

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

116
10

-15 030

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

1 537

0

106

10
-15 030

1 643
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
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

15 214

21 454

15 214

21 454

1 300

724

1 300

724

93

90

93

90

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

5 460

5 460

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

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

Műhely Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 9 4

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Liliom

41

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
0 1 0 0

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

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

/ P k .6 9 7 5 3
0 1

/1 9 9 2

0 0 0 3 6 4 8

1 8 0 4 2 7 8 0

1

Talló Gergely

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CLVI törvény a lözhasznú szervezetekről
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 0-99 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

14000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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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:

Műhely Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
nincs

Tárgyév
0

0

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)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Képviselő

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Tárgyév (2)
3 740

Előző év (1)

3 330
Tárgy év (2)

3 740

3 330
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

27 511

36 441

93

90

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

27 418

36 351

H. Összes ráfordítás (kiadás)

42 541

34 788

8 818

6 913

42 541

34 788

-15 030

1 643

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
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109113/00476 Külföldi szakmai utak 2019/20-ban
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-10-23. - 2022-05-01.

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

178 920

- tárgyévben felhasznált összeg: 178 920
- tárgyévben folyósított összeg:

400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

178 920

Felhalmozási

0

Összesen:

178 920
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778132/00017 Próbaterem biztosítása IZP-hez
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-01. - 2022-05-01.

Támogatási összeg:

1 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 195 625

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 195 625
- tárgyévben folyósított összeg:

1 900 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 195 625

Felhalmozási

0

Összesen:

1 195 625
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109131/00023 Próbahely biztosítása magyar táncművészeknek
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778113/00045 DOPEN your move Battle
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultuális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.10.10-2022.05.01

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

1 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 206186/00218 Life Long Burning megvalósítása I.ütem
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.07.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

4 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

669 720

- tárgyévben felhasznált összeg: 669 720
- tárgyévben folyósított összeg:

4 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

669 720

Felhalmozási

0

Összesen:

669 720
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 206186/00232 Life Long Burning megvalósítása III.ütem
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 275 211

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 275 211
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

4 275 211

Felhalmozási

0

Összesen:

4 275 211
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

109128/00033 Táncművészek és táncpedagógusok hatékony online megjelenése és új honlap létrehozása

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778113/00075 Az Ismeretlen Kutatása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-09-21. - 2022-05-01.

Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

270 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 270 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

270 000

Felhalmozási

0

Összesen:

270 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778132/00011 Próbaterem biztosítása IZP-hez
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.09.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

1 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 900 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 900 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 900 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 900 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109113/00516 SUB.LAB Pro előadóművészeti program megvalósítása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-11-01 - 2022-05-01.

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778196/00024 2 pályakezdő táncos részvétele Oberfrank Réka új produkciójában
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.11.04. - 2021.05.14.

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778113/00033 Az Ismeretlen Kutatása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-06 - 2022-05-01

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109142/00729 A kredenc a pincében maradt c. előadás létrehozása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-03-01 - 2022-05-01.

Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

700 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 700 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

700 000

Felhalmozási

0

Összesen:

700 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109113/00505 Az Orfeusz Eurüdiké c. előadás táncfilm adaptációja
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.10.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 109144/00684 Simkó Beatrix - Már bemutatott előadások belföldi forgalmazása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.08.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 778122/00050 Simkó Beatrix - népszerűsítő videó- és táncsorozat megvalósítása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.10.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 3417-09-0062/19 2019. évi működési támogatás
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.03.01. - 2020.02.19.

Támogatási összeg:

13 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

586 300

- tárgyévben felhasznált összeg: 586 300
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

472 000

Dologi

114 300

Felhalmozási

0

Összesen:

586 300
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMMI-MUK-20-BP-FORG-PRODHAZ-0004 2020 évi működési támogatás
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.03.01.-2021.02.28.

Támogatási összeg:

14 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 696 016

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 696 016
- tárgyévben folyósított összeg:

14 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 370 000

Dologi

7 326 016

Felhalmozási

0

Összesen:

8 696 016
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMMI-KIEMELT-20-TANC3-0015 DOPEN your move
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021.01.01-2022.02.28

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.06

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMT-TE-A-B-20-0855 Az ezüst bolygón
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01.-2021.06.30.

Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 370 940

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 370 940
- tárgyévben folyósított összeg:

3 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 370 940

Felhalmozási

0

Összesen:

1 370 940
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMT-TE-A-B-20-0954 Generációk egymás közt - táncelőadások létrehotása és forgalamazása
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01.-2021.06.30.

Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

3 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMT-TE-A-B-20-1192 28 év - Műhely Alapítvány 1992-2020
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01.-2021.06.30.

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

2 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: EMT-TE-A-B-20-1262 Hazai táncművészet és újcirkusz alkotóinak támogatása
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.05.01

Támogatási összeg:

6 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 611 170

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 611 170
- tárgyévben folyósított összeg:

6 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 175 273

Felhalmozási

435 897

Összesen:

1 611 170
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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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:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 2018-2478/001-001 Life Long Burning
Támogató megnevezése:

Az Európai Unió Kreatív Európa alprogramja
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.07.01. - 2022.06.30.

Támogatási összeg:

24 605 250

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

624 586

- tárgyévben felhasznált összeg: 624 586
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

624 586

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

624 586
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: sakma/19/2/19 A Műhely Alapítvány 2019/2020-ra tervezett mükődtetése és fejlesztései
Támogató megnevezése:

Summa Artium Kultúratámogató Magánalap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01-2020.12.31

Támogatási összeg:

5 460 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 460 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 460 000
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

5 460 000

Felhalmozási

0

Összesen:

5 460 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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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:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: APAP Travel GPS
Támogató megnevezése:

Movement Research
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

-

Támogatási összeg:

99 071

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

99 071

- tárgyévben felhasznált összeg: 99 071
- tárgyévben folyósított összeg:

99 071

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

79 203

Dologi

19 868

Felhalmozási

0

Összesen:

99 071
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
Támogatási program elnevezése: NAV SZJA 1%
Támogató megnevezése:

NAV SZJA 1%
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

89 901

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

89 901

- tárgyévben felhasznált összeg: 89 901
- tárgyévben folyósított összeg:

89 901

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

89 901

Felhalmozási

0

Összesen:

89 901
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Műhely Alapítvány
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

Kitöltő verzió:3.13.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.02.09 16.57.07

lvl űhely Alapítvány

Kiegészítő melléklet
2020.12.31.

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

1.

1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

AZ ALAPÍTVÁNY BEM UTATÁSA

A Műhew Alapítvány (a továbbiakban "AJapítvány"), melynek székhelye 1094 Budapest, Liliom utca 41,

főtevékenységként

9499

M.N.S

Egyéb

Közösségi,

társadalmi

tevékenységet

végez

Magyarorstágon.
Az Alapítványt a Bíróság 1993.02.01én jegyezte be 01 fll Ú003648 számon.

2.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Alapítvány könyveit és nyilvántariásaft a módosításokkal hatályos 2000, évi C. számviteli
törvénynek (a továbbiakban a Törvény"), és a Magyarországon általánosan erfogadott számvite[i
elveknek megfelelően vezeti. Az AJapítvány számviteli pomkája, az értékelés módszerei és eljárásai,
valamjnt az azokban bekövetkezett váftozások az alábbiak:

2.1.

A könvvvezetés módiának meahatározása

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a keftős könyv\Íitel szabáwai szerint vezeti könyveit.
2.2.

A mérleakészítés időDontia

A 2020. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját az Alapítvány 2021,04.30ban határozta meg.

2.3.

Jelentős összea meahatározása

Az ellenőrzés során feltári, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának
szempontjábó] Az Alapítvány Jelentős"mek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák
és hibahatások együttes (előjenől függet]en) Összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2
%-át, vagy 500 mil]ió forintot.

2.4.

lmmateriális iavak

Az Alapítvány az immateriáljs javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos éleftaftam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az
eszközöket előreláthatóan használni fogja. Az immateriális javak nettó értéke 2020/12/31én 0 e Ft. Az
alapítás-átszervezés kö|ftségeinek aktiválásáról vagy költségként történő elszámolásáról az ügyvezető
dönt.

2.5.

Táravi eszközök

Az Alapítvány a tárgyi eszközök bruttó ériékét bekerülési értéken tartja nyilván.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik:

-

-

Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket Az A]apítvány a rendeLtetésszerű
használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcx5Ökkenésként elszámolja. Az így elszámon
eszközökről Az Alapítvány mennyiségi nyirvántartást vezet.
A 100 ezer forint feletti bruttó ériékű tárgyi eszközök esétében Az Alapítvány lineáris

értékcsökkenési módszeri alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és
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Kiegészítő melléklet
2020.12.31.
(az összes egyenleg ezer Ftrban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

maradványértékének figyelembe vételével] melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra
számol el az üzleti év végén egyszer egy évben.

A várható hasznos élettahamok eszközcsoportonként a következők:
Év

lngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
MŰszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

A várható maradványértékek eszközönként egyedileg kerülnek megállapításra.
Terven felülj értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható,
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miaft csak korlátozottan vagy
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérieti fejlesztés révén megvalósuló
tevékeny§éget korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan
mér[ékig keH elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mériegkészítéskcm
érvényes piaci értéken szerepeljen a mém3gben.

A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen
és tartósan magasabb a nyih/ántartási értéknél.
Nem számo]ható el terv szerinti] illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leíri, illetve a
ter\/ezett maradványértéket elér[ immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Az Alapítvány nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés
lehetőségével, mint értékelési eljárással.

2,6.

Befektetett Dénzüavi eszközök

Az Alapítvány 2020. december 31 -én nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.
2. 7.

Készletek

Az Alapítvány 2020. december 31 ún 4216 e Ft értékben rendelkezik készletekkel.
2.8.

Követelések

Az Alapítvány egyedileg minősíti, hogy a mérieg fordulónapján nyhoft vevő és egyéb követelések
milyen mértékben váHak bizonytalanná, kétessé. Az ügyvezető által elkészített vevő, adós minősítés
alapján értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan

J:,e##lóqsáis#giázá2z#gxáiastá:asgH:'le#őá:lgeTZ:%:i:.szegébe„aezffiriósnakmutaftoz,kés
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen megha[adja a követelés
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban e[számoft értékvesztést visszaírással
csökkenti.

Az Alapítvány nem kíván élni a Törvény 55. § (2). beke;Zdése által biztosítoft csoportos értékvesztés
képzési Lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel.
2. 9.

ÉrtékDapírok

A forgóeszközök közötti értékpapírok .a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban

-2-
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Kiegészítő melléklet
2020.12.31.

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

szerepelnek a méHegben. Az értékvesztés elszámolásának, llletve vis§zaírásának megítélésekor Az
Ahapítvány a mérieg fordulónapját veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett számolják el.
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják] amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan
magasabb a nyjlvántartásj értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az
ügyvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele
alapján töriénik.

2.10.

Pénzeszközök

Az Alapítvány az időszak végén nem re.ndelkezik devizás pérEeszközökkel.
2.11.

Aktív és Dasszív időbeli elhatárolá§ok

A megbízható valós összkép biztosítása érdekében Az Alapítvány időbeli elhatárolásként a
mériegkészítés időpontiáig ismertté váft, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyé". eredményt befolyásolja.

2.12.

Devizás követelések, kötelezettséaek értékelése

Az Alapítvány az időszak végén nem rendelkezik devizás követelésekkel és kötelezettségekkel.
2.13.

Eredménvkimutatás

Az Alapítvány élve a Törvény által bmosított választási lehetőséggel
Összeállított eredménykimutatást készít "A" fomátumban.

3.

összköltség eljárással

PÉNZÜGYI HELYZET. JÖVEDELMEZŐSÉG. LIKVIDITÁS

Likviditási ráta: 23417 /6464 = 3,62

-3-
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(az összes egyenleg ezer FLban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

4.

ELLENŐRZÉSBEN.

ÖNELLENŐRZÉSBEN

FELTÁRT

HIBÁK

HATÁSA

ÉVENKÉNTI

BONTÁSBAN

Az Alapítványnak a megelőző és tárgy időszakban sem volt jelentősebb Összegű, ellenőrzés,
önellenőrzés során feltárt hibája.

11.

1.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Üawezető iavadalmazása

Az A]apítvány aláírásra jogosult tagja Talló Gergev.

Tárgy évben az ügyvezető előleget, kölcsönt nem vett fel.

2.

Hátrasoro]t eszközök

Az Alapítványnak 2020. december 31 én nincx5 hátrasorolt eszköze.
3.

Mérleaen kívüli kötelezettséaek

Az Alapítványnak 2020. december 31 én nincs mériegen kívüli kötelezettsége.
4.

M unkavállalók

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 2 fő.

111. SPECIFIKUS RÉSZ

A tárgyévi adatok előző éwel történő összehasonlítása nem koriátozott.

1.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1.

lmmateriáJis íava/és tárqvj eszközök

Az Alapítvány tárgy jdőszak végén 801 e Ft értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel.

1.2.

Követelések

Az Alapítvány 2020. december 31 én 1246 e Ft követeléssel rendelkezik.

-4-
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Kiegészítő melléklet
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(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

1.3. Saiát tőke

áró érték 2020.
ecem ber 31 -én

-2 032

Oi0

1.5. Céltartalékok

Az Alapítvány a megelőző és tárgyidőszakban sem képzett céltartalékot.
1.6.

H átrasorolt kötelezettséaek

Az Alapítvány 2020. december 31 -én nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel.
1.7.

Hosszú leiáratú kőtelezettséaek

Az Alapítvány 2020, december 31 én nem rendelkezik hosszú lejáratú köte[ezettségekel.
1.8.

Rövid leiáratú kötelezettséaek

Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségei 2020. december 31 -én a következőképpen alakuftak:
Szálli'tók

1897 e Ft

Eavéb

4567 e Ft

Összesen
1.9.

\

6464eFt

Passzív időbeli elhatárolások

Az Alápítványnál 2020. december 31 -én a passzív időbeli elhatárolások egyenlege 22678 e FL
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2.

AZ_ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1.

Adóalap levezetése

Az Alapi'tványnak a tárgyévben 1 |6 e Ft eredményt ért el vállalkozásj tevékenységből, mely után 10 e

Ft társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

Budapest, 2022. február 09.

-=,T-:-_-::_ :- ,
-_

i--.-_+-- MŰHELYALApiTVÁFW
--`

képviseletre jogosult

Workshop Foundation
1094 Budapest, Liliom u. 41.
Hun8ary
Ac!Ószám: 18042780-1-43
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Feladási igazolás
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NISZ biztonságos kézbesítési
szolgáltatás rendszere befogadta.
Az igazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a tárhelyén, vagy
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltével a dokumentum
automatikusan törlődik.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazolást oda is áthelyezheti.
Igazolás kiállításának időpontja: 2022.02.09. 17:28:47
Befogadás időpontja
2022.02.09. 17:28:47
Feladó: ARATÓ ADRIÁN
Címzett: Országos Bírósági Hivatal (OBHGEPI)
Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 710254715202202091728594575
Dokumentum típusa: OBHGEPI_PK-642
Elküldött fájl neve: OBHGEPI_PK_642_18042780143_Mühely_Alapítvány_103780832668067
_1644424092810.kr
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): ace8346c2759ba339e58
7735eb20929cfd33d6c28e83369ede3739494ad674cd
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözlettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap
A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban
használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján feladott küldeményt
kézbesítésre befogadta. A feladási igazolást a Feladó számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.
Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

Letöltési igazolás
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.
Igazolás kiállításának időpontja: 2022.02.09. 17:28:52
Letöltés időpontja: 2022.02.09. 17:28:52
Feladó: ARATÓ ADRIÁN
Címzett: Országos Bírósági Hivatal (OBHGEPI)
Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 710254715202202091728594575
Dokumentum típusa: OBHGEPI_PK-642
Elküldött fájl neve: OBHGEPI_PK_642_18042780143_Mühely_Alapítvány_103780832668067
_1644424092810.kr
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában): ace8346c2759ba339e58
7735eb20929cfd33d6c28e83369ede3739494ad674cd
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás
Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt
tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési
igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.
Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

