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1. Általános tájékoztató 

 

A társaság neve:  Pro Physica Hallgatói Alapítvány 

Székhelye:  6720 Szeged, Tisza Lajos krt 84-86. 

A társaság jegyzett tőkéje:  50 000 Ft 

Működési forma:  569- Egyéb alapítvány 

Alapítás időpontja:  2004. március 17. 

Cégbírósági bejegyzés kelte: 2004. július 13.  

Cégbírósági bejegyzés száma:  06-03-38787 

Adószáma:  18454727-1-06 

Alapítók:   

 Dr. Gyémánt Iván 

 Dr. Rácz Béla 

 Dr. Szabó Gábor  

A társaság tevékenységi köre:    9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

       

 1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek 

 

A számviteli törvény szerint a mérleg „A”, eredmény kimutatás összköltség eljárás „A” változatát 

alkalmazzuk a 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló elkészítésénél. 

 

Számviteli politikánkban meghatározottak szerint a beszerzett eszközök esetében az eszközök 

elhasználhatóságát figyelembe véve a maradványértékkel csökkentett érték szerint, a számviteli 

politikában meghatározottak alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 100 E Ft alatti 

tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor. 

 

A készletekről sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat a beszerzéskor 

azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges 

leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglévő mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár 

alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben 

elszámolt költségek értékét. 

Mérlegzárás időpontja a tárgyévet követő év május 6.. 

 

 1.2 Az üzletmenet általános jellemzése 

 

Az alapítvány célja hozzájárulni a széles látókörű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi 

tapasztalatokkal rendelkező fizikusok, fizikatanárok képzéséhez Szegeden. 

 

 1.3 Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett  

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolót Gajdos Tamás 

kuratóriumi elnök, 6724 Szeged, Pulz u. 40..szám alatti lakos írja alá. 

 

 1.4 A törvény előírásaitól való eltérések 

A társaságnál a számviteli törvény előírásaitól eltérés 2017-ben nem volt. 

 

 1.5 Egyik üzleti évről a másikra történő változás 

A társaságnál az eszközöknél nem kerül sor az előző évtől eltérő helyen történő bemutatásra. 

 



 1.6 A társaság könyvvezetése 

A korlátolt felelősségű társaság könyvelését a GoldenEggs Könyvelő Kft végzi. Személy szerint 

Bálint Edit könyvviteli szolgáltatást végző – regisztrációs száma: 200240 

 

 1.7 A társaság könyvvizsgálata 

A közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves 

beszámoló adatait könyvvizsgáló nem ellenőrizte. 

 

2. Kiemelt tételek 

 

 2.1 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A társaságnál 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 

 

 2.2 Zálogjoggal biztosított kötelezettségek 

Ilyen jellegű kötelezettség nincs. 

 

 2.3 Függő és biztos kötelezettségvállalások 

 Ilyen jellegű kötelezettség nincs. 

  

 2.4 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 

 

Állománycsoportok 

Átlagos 

statisztikai 

létszám, fő 

Bérköltség 

E Ft 

Személyi jellegű 

egyéb kifizetés E 

Ft 

Főállású teljes munka-

időben alkalmazott 

fizikai - - - 

szellemi - - - 

Főállású nem teljes 

munkaidőben alkalmaz. 

fizikai - - - 

szellemi - - - 

További munkaviszonyban állók - - - 

Állományba nem tartozó munk.v. - - - 

Egyéb foglalkoztatottak - - - 

Összesen: - - - 

 

Az alapítvány alkalmazottakat nem foglalkoztat, önkéntesek látják el a munkát.  

 

 2.5 Társasági adóalap módosító tételei 

 

Megnevezés 
Növelő Csökkentő 

korrekciók E Ft 

Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés - - 

Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és 

kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke 

- - 

Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás - - 

Bírság, késedelmi kamat - - 

Fejlesztési tartalék képzés  - 

Összesen: - - 

 

3. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák évenkénti bontásban 

 



A társaságnál 2017-ben jelentős összegű hiba nem került megállapításra. 

 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.  

 

4.1 Befektetett eszközök 

 

4.1.1 Immateriális javak 

 

Az Alapítvány nem rendelkezik immateriális javakkal. 

 

4.1.2. Tárgyi eszközök 

 

A Társaság  tárgyi eszközei között a következő eszközök kerültek kimutatásra: 

 

Megnevezés Bruttó érték 2017 évi változás Nettó érték 

Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

- - - 

Műszaki berendezések, 

gépek járművek 

- - - 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 

1 360 321 1 069 321 291 000 

Tenyészállatok - - - 

Beruházások, 

felújítások 

- - - 

 

 

4.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök 

 

A korlátolt felelősségű társaság befektetett eszközökkel nem rendelkezik. 

 

4.2 Forgóeszközök 

 

4.2.1. Készletek 

 

A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 

 

4.2.2. Követelések 

 

Az alapítványnak nincs követelése. 

 

4.2.3. Értékpapírok 

 

A Társaság értékpapírral nem rendelkezik. 

 

4.2.4. Pénzeszközök 

 

Összesen 2127 eFt 

Ebből: Bankszámla 1.826 eFt 

           Pénztár 301 eFt 

 

4.3. Időbeli elhatárolások 

 

4.3.1. Aktív időbeli elhatárolás 



 

Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel a 2017-es beszámolóban. 

 

4.3.2. Passzív időbeli elhatárolás 

 

Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel a 2017-es beszámolóban. 

 

4.4. Saját tőke 

 

adatok E Ft-ban 

Év Jegyzet

t tőke 

Tőketartalék Eredménytartalék Lekötöt

t 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Adózott 

eredmény 

Saját 

tőke 

összesen 

2016 50 - 2247 - - 108 2432 

2017 50 - 2382 - - -14 2418 

 

A lekötött tartalék képzésre nem került sor . 

 

4.5. Céltartalék 

 

Céltartalék nem lett kimutatva a Társaságnál.  

 

4.6. Kötelezettségek 

 

4.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Az alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.  

 

4.6.2 Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Az alapítványnak rövid lejáratú kötelezettsége nincs.  

 

5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

5.1. Bevételek 

 

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

adatok E Ft-ban 

Összesen 29 

Ebből: belföldi szolgáltatás árbevétele 0 

           egyéb bevétel 29 

 

5.2. Ráfordítások 

 

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Költségnem Összeg (e Ft) Megoszlás (%-a) 

Anyagjellegű ráfordítások 46 100 

Személyi jellegű ráfordítások 0 - 

Értékcsökkenési leírás 0 - 

Egyéb ráfordítások 0 - 

Költségnem összesen 46 100 

 

5.3. Pénzügyi eredmény 

 



A Társaságnál 3 eFt pénzügyi eredmény szerepel a tárgyévben. 

 

6. Kapott támogatások bemutatása 

 

A tárgyévben 29 eFt  kapott támogatás szerepel az eredményben.  

  

7. Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 

 

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.  

 

8. Környezetvédelem 

 

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos 

eszközei és kiadásai nincsenek.  

 

9. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét alátámasztó mutatók bázis és 

tárgyévre 

 

 9.1. Tőke ellátottsági mutatók 

 

  
Megnevezés 

Bázis 

2016. év 

Tény  

2017. év 

1 

Befektetett 

eszközök 

fedezettsége 

saját tőke x 100 
835,73 830,93 

befektetett eszközök 

2 
Tárgyi eszközök 

fedezettsége 

saját tőke x 100 
835,73 830,93 

tárgyi eszközök 

3 
Eszközök 

fordulatszáma 

nettó árbevétel 
- 0,01 

eszközök összesen 

4 
Saját tőke 

fordulatszáma 

nettó árbevétel 
- 0,01 

saját tőke  

5 Tőkehatékonyság 
adózott eredmény x 100 

4,44 -0,58 
saját tőke 

 

  

 9.2. Eladósodás mértékének mutatói 

 

  
Megnevezés 

Bázis 

2016. év 

Tény  

2017. év 

1 Eladósodottság 
kötelezettségek x 100 

- - 
saját tőke 

2 
Hosszú lejáratú 

eladósodottság 

hosszú lej.köt. x 100 
- - 

saját tőke + hosszú lej.köt. 

 



 

 9.3. Likviditási mutatók 

  
Megnevezés 

Bázis 

2016. év 

Tény 

2017. év 

1 
Likviditási 

útmutató 

forgóeszköz x 100 
- - 

kötelezettség 

2 
Rövid távú 

likviditás 

forgóeszköz x 100 
- - 

rövid lejáratú kötelezettségek 

3 
Hitel fedezettségi 

mutató 

követelések x 100 
- - 

rövid lejáratú kötelezettségek 

4 

Vevőállomány 

aránya a 

szállítóhoz 

vevő x 100 
- - 

szállítók 

 

 9.4. Jövedelmezőségi mutatók 

  
Megnevezés 

Bázis 

2016. év 

Tény  

2017. év 

1 

Árbevétel 

arányos üzemi 

eredmény 

üzemi eredmény x 100 
- - 

értékesítés nettó árbevétele 

2 
Saját tőke 

jövedelmezősége 

szokásos váll.ered. x 100 
- - 

saját tőke 

3 

Árbevétel 

arányos adózás 

előtti eredmény 

adózás előtti eredmény x 100 

értékesítés nettó árbevétele 
- - 

 

Az Alapítvány 2017-ben helyi szakmai konferenciát tervezett megszervezni, amelyhez pályázati úton 

kívánta megszerezni a szükséges forrást. A beadott pályázat (NEA-UN-17-SZ-1516) az elérhető 60 

pontból 35-öt ért el, és emiatt várólistára került (1059. hely). A konferencia megszervezésére így nem 

volt lehetőség. Az Alapítvány ezért önkéntesein keresztül a „0.szemeszter” lebonyolításában vett részt. 

Az eseményről készült felvételek a következő címen elérhetőek: http://szhb.mafihe.hu/?page_id=2195 

A 2017-es év végén sikerült egy Fizikus Teaház szervezéséhez is hozzájárulni, ahol az Alapítvány előző 

kuratóriumi elnöke beszélt eddigi karrierjéről és az ipari kutatói létről. Az eseményről készült 

fényképek elérhetőek az alábbi címen: http://szhb.mafihe.hu/?p=2935 

 

A 2018-as évben az Alapítvány folytatni kívánja az együttműködést a „0. szemeszter” szervező 

csapatával. További tervek között szerepel egy a végzős hallgatók és fiatal kutatók számára szervezett 

haladó mikroszkópiai továbbképzés lebonyolítása az önkéntesekkel. A 2018-as évben az Alapítvány 

nem tervez pályázatot beadni. 

 

 

Szeged, 2018.május 06. 

        Gajdos Tamás 

      kuratóriumi elnök  

 

http://szhb.mafihe.hu/?page_id=2195
http://szhb.mafihe.hu/?p=2935

