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MK189017, igazolvány szám: 002988
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Az Alapítvány célja és tevékenysége
A 21. századra felgyorsuló globalizáció, majd annak egyik következményeként az egész világra
kiterjedő század eleji globális gazdasági válság és az átrendeződő gazdasági világrend
felértékeli a geopolitika szakterületének jelentőségét a gazdaságpolitikák szempontjából.
Magyarország számára nemzetstratégiailag fontos, hogy új alapokra helyezze viszonyát a világ
különböző gazdasági és politikai aktoraival, különös tekintettel a keleti országokra,
ugyanakkor meghatározó szereplővé tudjon válni egy közép-európai együttműködésében is.
Ehhez a törekvéshez a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tudásteremtéssel, elemzésekkel,
nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai
aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan
hozzájárulni. A geopolitika, mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a
geográfia és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is
tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon
értelmezi és a megoldásra összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a
gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása,
teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű.
Az Alapítvány főbb célkitűzései:
•
•

•

•

•
•
•
•

olyan, a világ globális működését és a területi fejlődét leíró és prognosztizáló
geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és
térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását,
a hazai és nemzetközi eredmények gazdaságpolitikai alkalmazásának ösztönzése, a
geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint például az ágazati és politikai trendek,
biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés mélyebb feltárásának ösztönzése
és nyomon követése,
a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek
érdekében nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való
együttműködések ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel
elősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása,
a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai szakértők, stratégiai
gondolkodók hálózatának kiépítése és Magyarországra hívása, gazdaságföldrajzi és
gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és
társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése,
gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése,
különösen műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával,
geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, nemzetközi
szakirodalmak hazai megjelentetése,
a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a
geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata,
geostratégiai és geopolitikai kutatási intézmény kiépítése műhelyek bevonásával a fenti
célok érdekében.
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Az alapítvány tevékenysége 2015-ben:
Az alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céljainak elérése érdekében geopolitikai
kutatóintézetet hozott létre, amely tudományos, szakmai publikációkkal, elemzésekkel,
összefoglalókkal, szakmai események szervezésével és széleskörű belföldi és külföldi partneri
kapcsolatok kialakításával járult hozzá a geopolitika, mint tudományterület fejlesztéséhez.
A kutatóintézet publikációi elérhetőek az alapítvány honlapján, így minden érdeklődő számára
hozzáférhetők.
Az alapítvány a nemzetközi eredmények hazai becsatornázása érdekében nemzetközi
szakértőket hívott Magyarországra, és az alapítvány által szervezett szakmai konferenciákon
tartott előadásokat élő közvetítés keretében minden geopolitika iránt érdeklődő számára
elérhetővé tette.
Az alapítvány több szakmai kiadvány és könyv kiadásával is hozzáájult a geopolitikai
tudásteremtés ösztönzéséhez.
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája a Pallas Athéné Alapítványaival,
úgy, mint a Pallas Athéné Geopolitikai (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Animae (PADA) és a
Pallas Athéné Domus Scientiae (PADS) Alapítványokkal együttműködve 2015-ben a
geopolitikai doktori programot indította el.
A program célja, hogy multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század
nemzetközi, geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből. A téma neves
nemzetközi és hazai kutatói járulnak hozzá hallgatóink elméleti és gyakorlati tudásának
elmélyítéséhez. 2015-ben 62 doktorandusz részvételével kezdődődött el a képzés, az
alapítványok erre a célra kialakított oktatási központjában.
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II.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány a számviteli politikáját, a beszámoló elkészítését a
2000. évi C. törvény a számvitelről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv), (27-30.§), a
224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, és a 350/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseinek előírása szerint került kialakításra.
Az Alapítvány könyvelése a Számadó Kft. ún. Számadó ügyviteli programrendszer
alkalmazásával történik.
Az éves beszámoló összeállításának a fordulónapja az üzleti év utolsó napja, december 31. A
mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő év március 31. napja.
Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az Alapítvány a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót
készít, melynek részei a kormányrendelet 4. számú melléklet szerint előírt tagolású mérleg, a
kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti előírt tagolású eredménykimutatás, valamint a
civil törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet.
Az eredménykimutatás a naptári év bevételeit és ráfordításait, a tárgyévi eredmény
levezetését tartalmazza, az eredményt meghatározó főbb tényezők bemutatásával, egymástól
elkülönülten bemutatva az alaptevékenységgel valamint a vállalkozási tevékenységgel
összefüggő tételeket.
Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a
tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében
lineáris leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek,
tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.
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Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében
vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli
értékcsökkenést kell elszámolni.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni
akkor is, ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb,
mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág,
a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás,
megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható,
illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág,
a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes
(ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi
eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,
megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával,
az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli
értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve
a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát
vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező
jelleggel.
Értékelési módok:
A szervezet a valós számbavétel, illetve a tényleges forgalom mérhetősége miatt:
• az eszközök tekintetében a tényleges beszerzési árat,
• a források vonatkozásában a könyvszerinti értéket veszi az értékelés alapjául.
Ez az értékelési eljárás biztosítja a szervezet vagyoni helyzetének tényszerű megállapítását, a
szervezet helyzetének valós megítélését.
A szervezet nem kívánt élni a valós értéken történő értékelés lehetőségével, így emiatt
számviteli politikája sem módosult.
A szervezet üzleti éveinek adatai nem teljesen homogének mivel az előző üzleti év tört év volt.
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III.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

Pénzügyi helyzet mutatói
Előző Tárgyév
év %
%

Megnevezés
Likviditási
mutató I.

Forgóeszközök
Rövidlejáratú
kötelezettségek

467

397

Likviditási
mutató II.

Forgóeszközök
- Követelések
Rövidlejáratú
kötelezettségek

467

397

Gyorsráta
mutató

Pénzeszközök
Rövidlejáratú
kötelezettségek

467

62

Vagyoni helyzet alakulása

Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Összesen

Előző év
Tárgyév
megoszlás
megoszlás
összeg eFt
összeg eFt
%
%
3 988
0,01 21 149 611
71,87
28 081 922
99,98
8 150 633
27,70
1 707
0,01
127 234
0,43
28 087 617
100,00 29 427 478
100,00

Források összetételének alakulása

Megnevezés
D. Saját tőke
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Összesen

Előző év
Tárgyév
megoszlás
megoszlás
összeg eFt
összeg eFt
%
%
22 078 283
78,61 27 370 209
93,01
0
0,00
0
0,00
6 009 334
21,39
2 052 461
6,97
0
0,00
4 808
0,02
28 087 617
100,00 29 427 478
100,00
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Saját tőke és idegen források
aránya

Megnevezés
D. Saját tőke
F. Kötelezettségek
Összesen

Előző év
Tárgyév
megoszlás
megoszlás
összeg eFt
összeg eFt
%
%
22 078 283
78,61 27 370 209
93,02
6 009 334
21,39
2 052 461
6,98
28 087 617
100,00 29 422 670
100,00

A szervezet vagyoni helyzete az eszközök és források állományának szerkezete, összetétele
alapján határozható meg.
A mérleg főösszege 29.427.478 e Ft összegben került kimutatásra.
A mérleg eszköz tételei között a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli
elhatárolások kerültek kimutatásra.
Az eszközök állományának alakulása az alábbiakban kerül részletezésre.
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A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1.) Immateriális javak
A szervezetnél az immateriális javak a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket foglalja
magába.

Immateriális javak 2015. évi állományváltozása

Megnevezés
Bruttó érték Nyitó
állománya
Növekedés
Csökkenés
Záró állomány bruttó értéke
Écs nyitó állomány
Écs tárgyévi növekedése
Écs halmozott értéke
Év végi nettó érték

Adatok ezer Ft-ban
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek
Összesen
419
470
889
1 901
2 320
419
1 901
2 320
0

71 772
72 289
12
12 776
12 788
59 501

74 143
74 609
431
14 677
15 108
59 501

2.) Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközöknek minősülnek azok az eszközök, amelyek tartósan, legalább egy éven túl
szolgálják a vállalkozás tevékenységét.
Az alkalmazott lineáris kulcs megfelel a tárgyi eszközök élettartamának. A terv szerinti
értékcsökkenés elszámolása lineáris módon, negyedévente kerül elszámolásra.
A 100 e Ft értékhatár alatti immateriális és tárgyi eszközök egyösszegű amortizációként
kerülnek elszámolásra, mely a 2015. évben 16 363 e Ft-ot jelentett.

9

Tárgyi eszközökben bekövetkezett változások 2015.évben

Megn.

Nyitó
állomány
érétke
Növekedés aktiválás

Épületek

Idegen
ing.
végzett
ber.

Irodai
berend.

Adatok ezer Ft-ban
Műtárg Könyvtári Beruházás
y
könyvek
ok

Számítás Egyéb
t.
felsz.
berend.

0

0

0

1 195

71

0

0

2 667

1 050 180

62 044

13 123

4 617

2 135

28 250

2 103

1 051 187

Értékesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

Selejtezés,
kivezetés
Záró
állomány
Écs nyitó
állomány
Écs tárgyévi
növekedése

-

-

-

-

-

-

-

-

1 050 180

62 044

13 123

5 812

2 206

28 250

2 103

1 051 187

-

-

-

332

71

-

-

-

13 995

2 154

10 778

1 912

615

-

2 103

-

13 995

2 154

10 778

2 244

686

-

2 103

-

1 036 185

59 890

2 345

3 569

1 520

28 250

0

1 051 187

Écs
halmozott
értéke
Év végi
érték

A beruházásokra adott előleg év végi összege: 14.002 eFt
3.)

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök között az éven túli esedékességű, befektetési szándékkal
megszerzett értékpapírokat tarjuk nyilván 14.890.495 e Ft értékben illetve részesedésekkel
4.000.000 e Ft értékben.
A tartós befektetési céllal vásárolt értékpapírok típusai: Bónusz Magyar Államkötvény és
Prémium Euró Magyar Államkötvények.
Értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök után nem került elszámolásra.
Részesedések vállalkozásokban:
Pallas Athéné Domus Optima Zrt
Kecskeméti Duális Oktatás Zrt
Kasselik Ház Zrt

értéke: 200.000 e Ft
értéke: 2.000.000 e Ft
értéke: 1.800.000 e Ft
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mértéke: 16,67%
mértéke: 16,67%
mértéke: 25%

B.)

FORGÓESZKÖZÖK

1.)

Készletek

Az alapítvány készleteinek részletezése:
- 5.222 e Ft Késztermék
- 11.002 e Ft Áruk
A késztermékek és az áruk között az alapítvány az alapító okirat szerinti alapcélokhoz
kapcsolódó témájú könyvekkel rendelkezik.
2.)

Követelések

A követelések állománya 2015. év végén 13 571 e Ft, melyből 1 002 e Ft vevőkövetelés, 9 822
e Ft kaució, 181 e Ft egyéb követelés és 2 566 e Ft szállítók átsorolása.
Értékpapírok

3.)

Az értékpapírok között 12.709.119 EUR névértékű, 3.979.479 e HUF könyv szerinti értékű
Prémium Euró Magyar Államkötvény és 2.880.000 e HUF értékű forgatási céllal vásárolt
kamatozó kincstárjegy (K160817) szerepel.

4.)

Pénzeszközök

A pénzeszközök a készpénz és a bankbetétek értékét foglalja magába. A pénzeszközök
állománya 1.261.359 e Ft, a lekötött bankbetétek záró állománya 200.000 e Ft összegben
realizálódott.

C.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A számvitelről szóló törvény előírásai szerint aktív időbeli elhatárolásként kerül könyvelésre:
•
•

A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, melyek költségként csak a 2016.
évben számolhatóak el.
Az olyan bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után, a 2016. évben fognak
tényleges bevételként realizálódni, de a 2015. évet érintik.

Az elszámolt aktív időbeli elhatárolások értéke a 2015. év végén összesen 127 234 e Ft.
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Az elszámolt aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés
Bevételek aktív időbeli
elhatárolása
Költségek ráfordítások aktív
időbeli elhatárolása
Összesen:

Adatok ezer Ft-ban
2015. év

2014. év
1 679

123 803

28

3 431

1 707

127 234

D.) SAJÁT TŐKE
1.)

Jegyzett tőke

Saját tőke
Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása:
SAJÁT TŐKE
Eredménytartalék
Tárgyévi eredmény
Összesen:

Növekedés Csökkenés
Változás oka
(e Ft)
(e Ft)
78 283
0 2014 évi eredmény,
- 708 074
Tárgyévi eredmény (2015),
78 283 Előző évi eredmény (2014)
- 629 791
78 283

A jegyzett tőke összege 2015. év végén 28.000.000 e Ft.
A jegyzett tőke összetevőit az alábbi táblázat mutatja be:

Alapító okirat dátuma
2014.06.04
2014.06.04
2015.01.08
Összesen:

Alapítói vagyon
2 000 000
20 000 000
6 000 000
28 000 000

Adatok ezer Ft-ban
Jogerőre
emelkedés dátuma
2014.10.15
2014.10.15
2015.05.23

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
- 708 074 e Ft
Az alapító okirat szerint az alapítói vagyon egy részét devizában számítva kell a forint értéken
nyilvántartani. Ennek okán az eszközök jelentős része devizás eszközökben van kimutatva.
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A számviteli eredményt jelentősen meghatározza az euróban lévő vagyon (devizában lévő
vagyon árfolyam nyereség-veszteség).

E.) CÉLTARTALÉKOK
Céltartalékot a 2015. évben nem képeztünk.
A Közbeszerzési törvény hatálya alá történő önkéntes bejelentkezés 2016. május 12-én és
ehhez kapcsolódó jövőbeni jogorvoslati kérelem okán számszerűsíthetetlen összegű bírság,
egyéb költség, ráfordítás merülhet fel.

F.) KÖTELEZETTSÉGEK
1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek
2015. évben az alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.
2.) Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2.052.461 e Ft.

Megnevezés

2014.év

Szállítók
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Alapítóval szembeni kötelezettségek
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
Összesen:

899
8 435
6 000 000
6 009 334

Adatok ezer Ft-ban
2015. év
32 838
9 817
2 000 000
9 806
2 052 461

Alapítóval szembeni kötelezettségek:
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapító további 2.000.000 e Ft vagyont juttatott
2015. évben.
A Fővárosi Törvényszék az Alapítvány vagyonváltozásának bírósági nyilvántartásba vételét a
mérlegkészítés időpontjáig nem rendelte el.

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
•

A mérleg fordulónapja előtt nem keletkeztek olyan bevételek, melyek a mérleg
fordulónapja utáni időszak bevételét képezik.
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Az elszámolt passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés
Anyagktg.
Bankköltség
Internet ktg.
Telefon ktg.
Szakértői díj
Karbantartás
Szerzői díj
Megbízási díj + közterhek
Ösztöndíjak és közterhei
Egyéb ktg-ek
Összesen:

2014. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Adatok ezer Ft-ban
2015.év
53
86
59
57
953
378
861
1 276
986
72
4 808

IV.EREDMÉNY KIMUTATÁS

Az alapítványnak 2015.évben kizárólag a létesítő okirat szerinti alaptevékenységből származó
bevétele keletkezett, vállalkozási tevékenysége nem volt.
1.) Értékesítésből bevétel: 944 e Ft keletkezett.
Alaptevékenységből származó bevétel könyv értékesítésből származik.
2.) Egyéb bevétele az alapítványnak 3 e Ft volt.
Kerekítés bevétele.
3.) Egyéb ráfordítások 526 859 e Ft volt.
- 2 610 e Ft több munkáltató általi jogviszonyból eredő ráfordítás
- 521 307 e Ft kuratórium által megítélt támogatás
- 2 942 e Ft egyéb ráfordítás
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Az alapítványnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem

Adatok ezer Ft-ban
2015.év

2014.év

Utazás, kiküldetés

0

12 188

Futárszolgálat, szállítási, fuvarozási költség, taxi

0

1 556

Szakkönyv, folyóirat előfiz.

0

428

109

25 725

Posta, telefon, internet

61

1 849

Javítás, karbantartás

38

2 817

Számviteli szolg.

3 059

17 149

Ügyvédi díjak

1 602

7 664

0

14 288

32

351

Szponzorálás

0

87 943

Fordítás, tolmácsolás

0

1 893

Szakmai rendezvények költségei

0

143 330

44

19 634

4 945

336 815

Bérleti díjak

Szakértői díj
Hirdetés

Egyéb igénybe vett szolgáltatások
Igénybe vett szolgáltatások értéke:

4.) Pénzügyi műveletek
a.) A pénzügyi műveletek bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés
Befektetett pénzügyi eszközök kamata
Átváltás, kiegyenlítés árfolyamnyeresége
Átértékelés árfolyamnyeresége
Forgóeszközök kimutatott befektetések,
értékpapírok kamata
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele

561 668
-

Adatok ezer Ft-ban
2015.év
214 701
374 444
472 101
211 966

14 663

27 499

576 331

1 300 711

2014.év
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b.) A pénzügyi műveletek ráfordítása 2015. évben 786.545 e Ft átváltáskori
árfolyamveszteségből áll.

c.) Pénzügyi műveletek eredménye

514.166 e Ft

Az Alapítvány pénzügyi eredménye 472.101 e Ft értékben nem realizált árfolyamnyereséget
tartalmaz.
5.) Adózás előtti eredmény

708 074 e Ft veszteség

6.) Társasági adó
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, így működésének eredményessége
esetén sincs társaságiadó-fizetési kötelezettsége.

V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.) Munkavállalók
a.) A bérköltség alakulása állománycsoportonként

Megnevezés
Fizikai
Szellemi
Összesen:

2014. év

Adatok ezer Ft-ban
2015.év
0
4 160
4 160

0
81 821
81 821

Átlagos állományi létszám: 11 fő
a.) A bérköltség összetevői
Megnevezés
Alapbér
Fizetett szabadság
Túlóra
Összesen:

Adatok ezer Ft-ban
2015.év

2014. év
4 160
4 160
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75 436
6 117
268
81 821

b.) Bér-és személyi jellegű egyéb kifizetések

Megnevezés
Munkába járással kapcsolatos egyéb
költségtérítés
Egyéb juttatás
Összesen:

2014. év

Adatok ezer Ft-ban
2015.év
21

339

7
28

291
630

2.) Környezetvédelmi kötelezettségek
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzés 2015. évben nem történt.
A szervezet 2015. üzleti évben a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére
céltartalékot nem képzett, környezet, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt
el.
3.) Kutatás, kísérleti fejlesztés
A szervezet 2015. üzleti évben a kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem számolt
el.
4.) A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős, lényeges összegű hiba nem volt.
5.) Támogatási programok
A szervezet támogatást nem kapott. Általa folyósított támogatások tárgyévi értéke: 606 788 e Ft
6.) A Kuratórium által megítélt, 2015. évben pénzügyileg nem rendezett támogatások

•
•

Magánszemélyeknek: 39.031 e Ft
Gazdálkodóknak: 175.863 e Ft

1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Konferenciaszervezés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Geopolitikai és határterületek témáját érintő
nemzetközi konferenciák szervezői: egyetemek, kutatóintézetek, szakmai civil
szervezetek.

2. Közhasznú tevékenység megnevezése: Publikáció és kutatás program
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Könyvek esetében könyvkiadók, kutatások esetében
kutatócsoportok egyetemek, kutatóintézetek szakértőinek részvételével, fiatal kutatók
csoportjai doktoranduszok bevonásával.
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3. Közhasznú tevékenység megnevezése: Tananyagfejlesztés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyetemi kiadók, egyetemi oktatók, oktatói
csoportok

4. Közhasznú tevékenység megnevezése: Kutatói mobilitás
Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyetemi oktatók, kutatók, fiatal kutatók,
kutatóintézeti munkatársak, szakértők

5. Közhasznú tevékenység megnevezése: PHD-ösztöndíj
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közgazdaságtudomány, társadalomtudomány,
földrajztudomány, bölcsészettudomány geopolitikai és geostratégiai vonatkozású
területei, illetve egyéb geopolitikai vonatkozású interdiszciplináris területek iránt
érdeklődő, PhD fokozatot szerezni kívánó hallgatók számára.

6. Közhasznú tevékenység megnevezése: „Első cikkem” program
Közhasznú tevékenység célcsoportja: ötödik félévüket meg nem kezdett, geopolitikai
területen kutató doktoranduszok, akik aktív jogviszonnyal rendelkeznek egy doktori
iskolában

7. Közhasznú tevékenység megnevezése: Egyéb
Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden olyan szervezet vagy magánszemély, aki
vagy amely az Alapítvány céljaival összhangban álló magas hozzáadott értékű olyan
tevékenységet végez, amelynek támogatása fontos, azonban a pályázati kiírásokhoz nem
illeszthető

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító okiratban
meghatározott tevékenységére folytatja.
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7.) Beszámoló közzétételének internetes honlap címe
Az Alapítvány internetes honlapjának címe: www.pageobudapest.hu

Budapest, 2016. május 18.

Csizmadia Norbert
kuratóriumi elnök

Nagy Viktor
kuratóriumi tag
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