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A terven feliili 6rt6kcscikken6si leir6s 6s az elsz6molt 6rt6kveszt6sek visszair{sa az |ltalhros szabd.lvok szerint
tdrtdnik.

2.11. C6ltartal6k-k6pz6s szabflyai

A Barankovics Alapitviny garanci6lis 6s egy6b kotelezetts6gek fedezetlre, valamint a v6rhat6, jelent6s,

id6szakonk6nt ism6tl6d5 jciv6beni kdlts6gekre c6ltartaldkot az 6ltal6nos szab6lyok szerint k6pez.

2.12. Leltir ozisi szab6lyok

Az eszkdzdk 6s forr6sok lelt|rozisa az eszklzdk ds forr6sok lelt6rkdszitdsi szabSlyzata szerinl, az 6ltal6nos
szabilyoknak megfelel6en tcjrt6nik, a leltiroz6s szab|lyai az eloz6 ;jzleti 6vhez kdpest nem viltoztak.

2.13. P 6nzkezel6si szabrilyok

A p6nzkezel6s a sz6mviteli politika r6szek6nt kialakftott p6nzkezellsi szabttlyzatban eloirt szab6lyok szerint
tdrtdnik, a p6nzkezel6s szab|lyai az eloz6 ttzleti 6vhez kdpest nem viltoztak.

2.14. Saj6tos tev6kenys6ggel kapcsolatos tov6bbi inform{cirik

A Barankovics Alapitvriny tevdkenys6ge alapjan m6s jogszab|ly 6ltal tovfbbi, a saj6tos tevdkenysdggel
kapcsolatos infonnfci6k kcjzl6sdre nem kdtelezett.

3. Elemz6sek

3.1. Adatok vfltoz:isa

B. .I ZJJ

B.I. - 104

B.II. - 200

B.II.3.

B.III.
B.III.2.

B.IV.

0

0

0

C. 14

" 929

-2 345

Barankovics Alapiw6ny

IFsBo fro!rcrnl



Oldal: 9

Jegyzetl de m6g be nem lizetett t6ke (-

H6trasorolt kotelezettsdgek j elent6s tulaj doni rdszeseddsi

viszonyban ldv6 v6llalkozilssal szemben

Tartds kotelezettsdgek j elent6s tulajdoni r6szeseddsi

viszonyban 1dv6 v6llalkozisokkal szemben

Rovid lejAratu ktttelezettsdgek jelent6s tulajdoni rdszeseddsi

ldv6 vallalkozasokkal szemben

:] 
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3.2. M6rlegt6telek megoszl{sa

i(legeszlro meIleKler

IEsBo prograrnl

r 000 HUF

L Ert6kesit6s nett6 6rbevotele 0 0 0.00

II. Aktivdlt sajit teljesitmdnyek crteke 0 0 0.00

III. Egy6b beYdtelek 56 842 s7 701 l,5l

ry. Anyagiellegii rdforditisok 27 787 2t 794 -21.57

Szem6lyi jellegii r6forditrisok 13 785 l5 ln5 10.7 4

vL Ert6kcsiikken6si lef ris 1 695 I364 -19.53

VII. Egydb rdforditrisok 22 548 2t 866 -3.02

A, UzErvJ (UZLET) ) TEv€KENysiic EREDMENY E

vIIL Pdnzii gyi miiveletek bevEtelei 43 5l 32,56

19. Befektetett pdnziigyi eszkttzokbol (drtdhapirokb6l,
kdlcsdndkb6l) sz&maz6 rrifordit6sok, 6r'folyamvesztesdgek

0 0 0.00

IX. Pdnziigyi miiveletek r6forditrsai 0 0 0.00

8.,
A-DOZiS ELOTTI EREDMENry

X. Addfi zetesi k0telezettsdg 0 0 0.00

D. A-DOZOTT EREDMET\^I. -8 930 71,66
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3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszkcizrik zdr6 |llom|nyii a saj6t t6ke az eloz6 6vben 528.6 Yo-ban, a t6rgy6vben 658.6 %-ban
federte.

A saj6t t6ke az el6z6 6vhezk6pes12,53 I EFt 6rt6kke1, 12.7 %-kal csokkent. A saj6t t6k6n beliil ajegyzett t6ke
az el6z6 6vhez k6pest nem v6ltozott.

A Barankovics Alapitv6ny sajAt t6ke ar6nya az dsszes forr6son beliil az el5z6 6vben 91.9 o/o, a t6rgy6vben 90.0
Yo. A gazdiikod6 l6keeross6ge csdkkent.

A kdtelezetts6gek az, eI6z6 6vben a sajit t6ke 8.1 %-6t, a t6rgy6vben 7 .9 %-ht tett6k ki. A t6keszerkezet
az el6z6 6vhez klpest j avult.

A Barankovics Alapitv6ny kcitelezettsdgei iIz eloz6 6vhez k6pest 370 EFt 6fi6kkel, 21.4 %-kal csdkkentek.
Ezen beliil a rdvid lejriratfi kdtelezetts6gek ar6nya nem vfltozott.

3.4. Likviditis 6s fizet6k6pess69

A pdnzeszkdzcik illominya 929 EFt 6rtdkkel, 5.3 ok-kal csokkent.

A rovid trivir likvidit6stjellemz6 likviditdsi gyorsr6ta (a kdvetel6sek, az 6rt6kpapirok, a p6nzeszkcizok egyiittes
6rtdk6nek a ldvid lej6rafii kcitelezettsdgekhez viszonyitott ar6nya) 6rt6ke az el6z6 dvben 10.23, a t6rgy6vben
12.18 volt. A gazd6lkodds rcivid t6vri finansziroz6sa biztositott.

A r'<ivid t6vri likviditist befoly6sol6 eszkoz0k arlnya az dsszes eszkdzdn beliil az elciz6 6vben 82.I Yo,

a td.rgy6vben 86.3 % volt.

A hosszri t5vf likvidit6si r6ta (a forg6eszkd:zdknek a kdtelezetts6gekhez viszonyitotl ar6\ya) az el6zo 6vben
10.29, a t|rgydvben 12.18 volt. A hosszu t6vir likvidit6s jarult.

A fordul6napon a likvid eszkrizok (kcivetel6sek, 6r t6kpapirok, p6nzeszkozcik) teljes rndltdkben fedeztdk
a kotelezetls6geket.

3.5. Jiivedelmez6s69

A gazdrilkod6 6sszes, teljes naptfr'i dvle sz6mitott bev6tele az el6z6 dvben 56,885 EFt, a tdlgy6vben 57,758
EFt volt. Az dsszesbev6tel az eloz6 dvhez k6pest 873 EFt 6rt6kkel, 1.5 o/o-kal nrivekedett.

A gazdilkod6 teljes napt6r'i 6vre sz6mitott 6rbev6tele az elozo dvben 0 EFt, a tAlgyivben 0 EFt volt.

Barankovics Alapitviiny Kiegdszit6 melldklet
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Az inbev|tel az el6z6 6vhezk6pest nem v6.ltozott.

A gazd6lkod6 sem az el6z6 6vben, sem a tirll/6vben nem realizilt 6rbevdtelt.

Az ad6zott eredm6ny az el5z5 6vben -4,4:i1 EFt, a tirgy6vben -2,531 EFt volt. Az el6z6 6vhez k6pest
az ad6zott eredmdny 1,900 EFt irt6kkel novr:kedett.

3.6. Cash-flow

Megrevezis (1.000HUF El6zo iddszak T6revi

:I. - 691

I Ad6z6s e16t1i eredmdny (+-) -4 431 -2 531

2 Elszamolt amortiz6ci6 (+) 1695 1 364

3 Elsz6molt drtdkvesztds ds visszair6s (+-) 0 0

4 Cdltartaldk kdpz6s ds felhaszndlis ktilonbijzete (+-) 0 0

5 Befektetetl eszkozdk dddkesitdsdllek eredmdnye (nyeresdg -, vesztesdg +) 0 0

6 Sz.illit6i kotelezetts6g vAltozisa (+-) '7 64 - 993

7 Egydb rcivid lej6ratt kotelezettsdg valtoz6sa (+-) - 355 623

8 Passziv idcibeli elhatarolds vriltoz6sa (+-) -27 556

9 Vevdkdveteles v6ltozasa (+-) 0 0

10 Forg6esz-kdzdk (vev6kiiv. 6s pduzeszkdz )rdlkiil) v6ltozisa (+, - 164 304

11 Aktiv id6beli elhat6rolas vaitozasa (+, 7 -14

l2 Fizeten. fizetend<j ado lnyeresdg utdnt (-) 0 0

13 Fizetett, fizetend6 osztaldk, rdszesedds (-) 0 0

II. Befektet€si tevdkenysdgb6l szdrmazt5 p ilnzeszkoz-v'ltoz's (Befektetdsi
cash flo$ l4-16. sor)

- 238

l4 Befelletett eszkdzok beszerzdse o - 223 - 238

l5 Befeketetl eszkozitk eladdsa (+) 0 0

16 Kapott osdaldk, rdszesedds (+) 0 0

IIL Pdnziigyi mff veletekb6l szdrmaz6 p(nztstkiz.v 6llozits ( Finanszirozesi -1 0

I7 Rdszvdnykibocsat6s, t6kebevonas bevdtele (+) 0 0

18 Kdtvdny, hitelviszonyt megtestesit6 drldkpapil kibocsdrdsdnak bevdtele (+) 0 0

I9 Hitel ds k6lcsdn felYdtele (+) 0 0

20 Hosszu lej6ratra nyujtott kolcsdndk ds elh. bankbetetek torlesztdse, megsziint.,
bevalt.f+)

0 0

21 Vdglegesen kapott p a)zeszkoz (+) 0 0

22 Rdszvdnybevoniis, t6kekivon6s (t<ikeleszAllit6t C) 0

23 Kotvdny ds hjtelviszon)'t megtestesit6 drlt,kpapir visszafizetdse (-) 0 0

24 Hitel ds kitlcsdn titrlesztdse 6s visszafizetdse (-) 0 0

25 I{osszu lejdratra nyujtotl kdlcsdndk ds elielyezen banJ<betetek (-) 0 0

26 Vdglegesen etadott per\zeszkoz (-) 0 0

27 Alapit6kkal szembeni, illetve egydb hosszri lejiir att kdtelezettsdgek valtozdsa
(+,

0 0

Barankovics Alapitv6ny Kieg6szit6 mell6klet
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Elozo id6szak Tiirp
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4. M6rleghez kapcsolSdri kieg6szit6sek

4,1,. El6z6 6vek mrSdositfsa

A korAbbi (lezixt) evek}rez kapcsol6d6an a largy6vben ellen6rz6s, onellen6rz6s jelent6snek min6siil6 hib6t

nem t6r1 fel, a mdrleg t6rgy6vi adatai korribbi idoszaka vonatkoz6an korekci6kat legfeljebb nem jelent6snek

minSsiil6 m6rtdkben tartalmaznak.

4.2. Osszehasonlithat6srig

Ossze nem hasoulfthatr5 adatok

A Barankovics Alapitv6ny m6rlegdben az adalok - a jogszabilyi vdltozAsok miatti 6trendez6seken tril
- osszehasonlithat6k az el6z6 iizleti 6v mesfelel6 adat|val

4.3. A m6rleg tagolisa

Uj t6telek a m6rlegben

A t6rgydvi beszrimol6ban az el6irt s6m6n tril rij mdrlegt6telek nem szerepelnek.

T6telek tovdbbtagol6sa a m6rlegben

A m6rleg tdtetei tovribbtagol6s6nak lehet6s6g6vel a Barankovics AlapitvLny a l|rgyid6szakban nem 611.

4.4. M6rlegen kiviili t6telek

Nem l6tsz6 jtiv6beni fizet6si kiitelezetts6gek

Olyan, a mdrlegben meg nem jelen6 prinziigyi kdtelezettsdg, amely a p6nziigyi helyzet 6rt6kel6se

szempontj6b6l jelent6s6ggel bir, a fordul6napon nem volt.

Egy6b l6nyeges m6rlegen kiviili t6telek

A Barankovics Alapitveny p6nzilgyi helyzet6nek megit6l6s1hez sziiks6ges, l6nyeges kockazatot vagy el6n1't
jelent6 - mdrlegen kiviili vagy a m6rlegben nem szerepl6 tovibbi, a sz6mviteli tdrv6ny 6ltal kiilon bemutatni

nem rendelt, de bemutatfst kivin6 - t6telek ds meg6llapod6sok nincsenek.

4.5. Befektetett eszkiiziik

Befektetett p6nziigyi eszktiziik elsz6molt 6rt6kveszt6sei

A Barankovics Alapitv6ny m6rleg6ben a befektetett p6nzUryi eszkozctkhciz kapcsol6d6an nyilvAntartott
drt6kvesztds sem az elozo iiLzleti 6vben, sem a t6rgy6vben nenr szerepel, ilyen cimen visszair6sra nem kertilt
sor.

Befektetett p6nziigyi eszktiziik el nem sz6molt 6rt6kveszt6sei

A Barankovics Alapitv6ny a foldul6napon befektetett p6nziigyi eszkozokkel nem rendelkezett.

Tart6san adott kiilcsiiniik kapcsolt vf lllalkozdsokban

A foldul6napon kapcsolt v6llalkoz6sokban tart6san adott kdlcsrin jogcimen kovetel6s nern 6llt fenn.
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4.6. Fo196eszkiiziik

A Barankovics Alapitvany m6rleg6ben a k6szletekhez kapcsol6d6an nyilvrintartott 6rtdkveszt6s sem az el6z6
iizleti 6vben, sem a tirry6vben nem szerepel, ilyen cimen visszair6sra nem keriilt sor.

Kiivetel6sek alakulisa

A fordul6napon a v6llalkozlsnak kcivetel€se nem iillt fenn, iry nyilv6ntartott 6rt6kveszt6s sem szerepel
a m6rlegben.

Kiivetel6sek kapcsolt v6 alkozrisokkal szemben

A fordul6napon kapcsolt v6llalkoz6sokkal szembeni k6vetel6s nem iillt fenn.

X'orgatrisi c6lf 6rt6kpapirok 6rt6kveszt6sei

A Barankovics Alapitvany m6rleg6ben a forgatrisi c6h! drt6kpapirokhoz kapcsol6d6an nyilvfutartott
6rtdkveszt6s sem az el6z6 iizleti 6vben, sem a Lirry6vben nem szerepel, ilyen cimen visszairisra nem keriilt
sor.

4,7. Aktfi! id6beli elhat6rolisok

Bev6telek aktiv id6beli elhatirol6sai

A bev6telek aktiv id6beli elhatrirol6s6nak eryes tdtelei nem jelent6sek.

Elhat6rolt ktilts6gek 6s rdfordit6sok

A m6rlegben aktiv id6beli elhalirolfk6nt kimutatott k6lts6gek 6s riforditasok sem az el6z6 6vben, sem
a tirgr6vben nem szerepelnek.

Halasztott riforditdsok

A m6rlegben aktiv id6beli elhattrol6sk6nt kimutatott halasztott raforditAsok sem az el6z,6 6vben, sem
a lSrgydvben nem szerepelnek.

4.8. Saj6t t6ke

Sajit t6ke elemeinek vdltozdsa

A Barankovics Alapitvriny saj6t t6k6je a tArgyid6szakban csak az el6zh 6vi ad6zatt eredm6ny
eredm6nytartal6kba t6rt6fi etvezet|se, valamint a tArgylvi ad6zott eredm6ny 6lta,l valtozatt" a tfugyid6szak
sor6n osztaldk nem keriilt j 6v6hagyrisra.
A sajit tcike elemeinek trlrry6vi viltozisait az alfibbi tAbliual mstatjabe:

Iegyzolt t6ke

Jegyzett, de be nem fizetett t6ke

T6ketartaldk

Eredmdnytartaldk

Lekdtdtt tarraldk

4 431

[EsBo progranr]
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' T6kee1em (1000HIJF) Yiitozds

tartaldk 0 0

Addzott eredmdny -4 431 1900

Sajrit t6ke cisszesen 19 858 t7 327 -2 531

Jegyzett t6ke alakulfsa

A j egyzett t6ke a tdrgyidoszakban nem viltoz-ott.

Kapcsolt v{llalkozfsok Sltal j egyzett t6ke

A j egyzett t6ke kapcsolt v6llalkoz6sok iltal jegyzett osszeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett t6ke

A Barankovics Alapitv6ny beszimol6jfiban jegyzett, de be nem fizetett toke nem szerepel.

Lekiitiitt tartal6k jo gcimei

A mdrlegben lekdtdtt tartaldk nern jelenik meg.

Ert6khelyesbit6sek alakul6s a

A Balankovics Alapitvany a t6rgy6vben nem 6lt az 6rl6khelyesbit6s lehet6s6g6vel, nyilv6ntartott
6rt6khelyesbitdse nincs.

4.9. C6ltartal6kok

C6ltartal6kok - v6rhatri kiitelezetts6gekre

A m6rlegben v6rhat6 kdtelezettsdgekre k|pzetl clltartaldk sem az e1oz6 6vben, sem a t6rgy6vben nem szerepel,
a kdriilmdnyek ilyen cimen c6ltartaldk kdpzdsdt nem indokoltak.

C6ltartal6kok kapcsolt v:illalkozfsokkal szembeni kiitelezetts6gre

A mdrlegben kapcsolt viillalkoz6sokkal szernbeni kdtelezetts6geke k'pzett c6llartal6k sem az el6zo 6vben,
sem a t6rgy6vben nem szerepel, a koriilm6nyek ilyen c6ltartal6k k6pz6s6t nem indokolt6k.

C6ltartal6kok - jiiv6beni kiilts6gekre

A m6t'legben jciv6beni kdltsdgekle k|pzet1- c6ltaftalek sem az elciz6 dvben, sem a t6rgyivben nem szerepel,
a koriilm6nyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pzdsdt nem indokolt6k.

C6ltartal6kok - egy6b cimen

A mdrlegben egy6b cimen kdpzett c6lIanal6k sem az el6z6 6vben, sem a t6rgydvben nem szerepel,
a kciriilm6nyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pz6sdt nem indokolt6k.

4.10. Kiitelezctts6gek

Ot 6vn6l hosszabb tej6ratri kiitelezetts6gek

A m6r'legben olyan kotelezetts6g nem szerepel, amelynek a hitral6vo futamideje t<!bb mint <it 6v.

H{trasorolt ktitelezetts6gek kapcsolt villalkoz{ssal szemben

A fordul6napon kapcsolt v6llalkoz6sokkal szembeni h6tt'asorolt kritelezetts6g nem 6llt fenn.

IusBo progranr]
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Tart6s kiitelezetts6gek kapcsolt vrillalkozdssal szemben

A fordul6napon kapcsolt v6llalkozrisokkal szemben tart6s kdtelezefts6g nem 6llt fem.

Hosszri lejdratri kiitelezetts6gek - kezel6sbe vett eszkiiziikre

A m6rlegben tdrv6nyi rendelkez6s illetve felhatalmazis alapj6n kezel6sbe vett, az 6llami vagy dnkom6nyzati
vagyon r6sz6t k6pez6 eszkdz nem szerepel, igy ahhoz kapcsol6d6an egy6b hosszri lejriratu kcitelezetts6g sem
keriilt kimutat6sra.

Riivid Iejdratri ktitelezetts6gek kapcsolt v:illalkozissal szemben

A fordul6napon kapcsolt v6llalkozfsokkal szemben rcjvid lejaratu kOtelezetts6g nem 6llt fenn.

4.11. Passziv id6beli elhatiroldsok

Elhatdrolt bev6telek

A mdrlegben bevdtel passziv id6beli elhatarol6sa sem az el5z6 6vben, sem a t6rgy6vben nem szerepel.

Visszahatirolt kiilts6gek, r{fordit{sok

A PIE visszahatarolt kdts6gek az al6bbiak szerint tdrt6nt: takaritis 114 eft, terem hangositis 22 eft, hirdetds
41 eft tanulm6ny keszitdse 254 ef1. teremb6rlet 132 eft, mely dsszesen 563 eft.

Halasztott bev6telek

A mdrlegben passzfv id6beli elhataxoliskdnt kimutatott halasztott bev6tel sem az eloz6 dvben, sem
a t6rgy6vben nem szerepel.

Atengedeft befektetett eszkiiziik bev6tele

A Barankovics Alapftvtny befektetett eszk\z hasznitlat| iizemeltet6si, kezel6si jogrit ellendrt6k fejdben
tatt6san nem engedte it, igy ilyen cimen halasztott bev6tel a mdrlegben nemjelenik meg.

5. Eredmdnykimutatdshoz kapcso16d6 kieg6szit6sek

5.1. El6z5 6vek m6dositisa

A kor6bbi (lez|rt) |vekhez kapcsol6d6an a tiirgy6vben ellen6rz6s, dnellen6rz6s jelent6snek min6siil6 hib6t
nem tirt fel, az eredm6nykimutaLis trlrgy6vi adatai kor'6bbi id6szaka vonatkoz6an korrekci6kat legfeljebb
nem jelentosnek min6siilS m6rt6kben tattalnaznak.

5.2. 6ssze nem hasonlithat6 adatok

A Barankovics Alapitviny eredm6nykimvtatAs ban az adatok - ajogszab6lyi v6ltoz6sok miatti 6trendez6seken
tul - dsszehasonlithal6k az e1626 izleti 6v mesfelel6 adathvall.

5.3. Az eredm6nykimutat6s tagolisa

Ii; t6t"lek u, eredm6nykimutatdsban

A t6rgy6vi beszdmol6ban az el6irt s6m6n tul rij eredm6nykimutatds-t6telek nem szerepelnek.

Tovdbbtagolt t6telek az eredm6nykimu.tat6sban
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Az eredm6nykimutatis t6telei tov6bbtagol6sanak lehet6s6g6vel a Barankovics Alapiffeny a trirgyid6szakban
nem 6lt.

5.4. Bev6telek

Bev6telek alakul6sa

A Barankovics Alapitvany bev6teleinek me1;oszl6s6t, 6s azok alakul6s6t mutatja be az al bbl tbliv;at:

Arbevetel

AktivAlt sajAt teljesitmdnydrtdk

Egzdb bevdtelek

Pdnzilgyi mriveletek bev6telei

Arbev6lel Aktiv{lt saj6t.- Egyeb bev6telek

Kapcsolt vf llalkozisokt6l sz6rmaz6 bev6telek

A besz5mol6si id6szakban drbevdtelk6nt, egy6b bev6telk6nt, illet6leg p6nziigyi miiveletek bevdtelek6nt
elsz6molt dsszegek kapcsolt v6llalkoz1st6l sz|rmaz6 bev6telt nem tartalmaznak.

Arbev6tel tev6kenys 6genk6nt

A Barankovics Alapitv6ny a beszimolisi id<iszakban 6rbev6telt nem realizelt.

Export :irbev6tel bemutatf sa

A Barankovics Alapitv6ny a besz6mol6si idoszakban export6rt6kesitdst nem teljesitett.

Exporttdmogatis felhaszn{l6sa

A Barankovics Alapitv|ny abeszAmol6si idciszakban exporttfunogatAst nem vett ig6nybe.

V6gleges jelleggel kapott tdmogat6sok

Belfdldi jogi szem6lyektcil I 100 eft kiilfdldi jog szem6lyekt6l 2 582 eft trimogatist kapotl az Alapitv6ny.

Pdnziigyi miivcle...

[EsBo prograln]
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Allami timogatis 53 800 eft

Visszat6ritend6 kapott t6mogatf sok

A Barankovics Alapitv6ny t6mogatfsi program keret6ben a besz6mol6si idoszakban visszat6ritend6
(kcitelezetts6gk6nt kimutatott) timogat6st tev6kenys6ge femtaft6s6ra, fejleszt6s6re sem cinkormdnyzati, sem
kdzponti, sem nemzetkdzi forr6sb6l, sem m6s gazdilkod6t6l nem kapott, illetve nem szemolt el.

Trimogatisokkal kapcsolatos kieg6szit'ii inform6ci6k

Jogszab6ly t6mogat6sokkal kapcsolatos kiegdszit6 informAci6k kdzlds6t a Barankovics Alapitvdny szdmdra
nem irj a el6.

Kiv6teles nagysigri vagy el6forduLisri bev6telek

A t6rgyid6szakban bemutatdst kiv6n6, kiv6teles nagys6gri vagy el6fordulisri bevdtel nem kertilt elszimol6sra.

5.5. Rdforditfsok

Riforditfsok alakulSsa

A Barankovics Alapitv6ny rAforditisainak megoszl6s6t, 6s azok alakul6sit mutatja be M alabbi tablilzat:

Aryagj ellegii rAforditAsok 2'7'787 42.2 21794 36.1

Szemdlyi jellegii rrifordit6sok t3 785 20.9 15 265 25.3

leinis | 69s 2.6 1364 2.3

Egydb r6fordit6sok 22 548 )^ 1 2l 866 36.3

Pdnzi.igyi mriveletek rAforditAsai 0 0.0 0 0.0

.1

Rdfordit6sok alakul6sa 6s megoszl{sa
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Kiilts6gek kiilts 6gnemenk6nt

A k6lts6gek k0lts6gnemenk6nti me goszl|sitt mtiatjabe az al5:bbi t{bllzat:

lEsBo p'ogranrl
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Anyagyellegri rdforditdsok

Szemdlyi j ellegii rdforditrisok

Ertdkcsdkkendsi leirris
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A tirgyidciszakban ig6nybe vett szolg6ltat6sok kcilts6geinekjelentos t6teleit mutatja bejogcimenk6nt az al6bbi
tdbl|zat:

eszkdzok karbantartesa

postai ds tdvkdzldsi szolgdltates

k0nyvviteli szolghttat.is

Kutatris 6s kis6rleti fejleszt6s tdrgy6vi )kiilts6gei

A t6rgyid6szakban kutat6si, kis6rleti fejlesa6si k6ltsdg nem keriilt elszimol6sra.

5.6. Ad6fizet6si kiitclczettsdg

Tirsas{gi ad6 meg{Ilapitisa

A Balankovics Alapitvlny a tiirsasigi ad6nak nem alanya, igy e jogcimen ad6megillapitisra nem kedilt sor.

5.7. Eredm6ny

Diint6s az eredm6nv felhaszn6l:is:i16l

Kiegdszit6 melldkle!

IEsBo prcgranr]
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Osztal6kot az Alapitv6ny nem fizet.

Lezirt sz6rmaz6kos iigyletek az eredm6nyben

A gazdilkod6nak a besz6mol6si id6szakban szlrmaz6kos iiryletei nem voltak.

A targyid6szakban 6rt6kpapirok 6rtdkesit6se, bev6lLisa,
eglmessal szembeni (nett6) elszimolfsfua nem keriilt sor.

6. Tij6koztat6 adatok

tdrleszt6se kapcsan r6fordilSsok 6s bev6telek

6,1. Y ezet6 tiszts6gviseldk, kiemelt juttatrisok

Vezet6 tiszts6gvisel6k munkadij a

A veznl6 tiszts6gvisel6h az igazgat6s{g, a feliig,el6 bizotts6g tagjai tev6kenys6gi.ik6rt az iizleti 6v utin
semmifdle j arand6segban nem r6szesiiltek.

Kii nywizsg6l6 riltal felszimftott dijak

A Barankovics Alapitvriny kdnywizsg6latra nem kdtelezett, igy a konywizsgrLl6 6ltal felszimitott dijak
bemutat6sa nem el6irds.

6.2. B6r- 6s l6tszrimadatok

L6tsz6madatok

A foglalkoztatott munkavillal6k itlagos statisztikai l6tszlmanak alakul6sit mutatja be 6llomanycsoportonk6nt
az al[bbi tftblSzat:.

B6radatok

A trirgy6vben foglalkoztatott munkav6llal6k bdrk<ilts6g6t mutatja be illomrinycsoportonkdnt az alibbi
tibliuat:

[EsBo progranr]
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Munkavdllal6k szem6lyi jellegii egy6b kifizet6sei

A t6rgydvben foglalkoztatott munkavillal6k egydb szemdlyi jellegLi kifizetdseit mutatja
be 6llom6nycsoportonkdnt az al6bbi t|blfr;al atfiblfratban nem szerepel a reprezent6ci6, rnelynek dsszeg 2089
en.

Fels6 vezet6

Vezeto

Iraayit6

UglYiteli alkalrnazott

Ugyintdz6

Szalmrunk6s

Betanitotl muokas

Segddrnunkds

Egy6b munkavdllal6k

kiviiliek

A bdrjdruldk a kifizetett bdrek ut6ni szoc\alis hozzailruldsi ad6. 2 569 ef\

6.3. Kiirnyezetv6delem

Vesz6lyes hullad6kok, kiirnyezetre kfros anyagok

A tev6kenysdg jelleg6bol ad6d6an a Barankovics AlapitvAny kdzvetleniil nem termel, 6s nem t6rol veszdlyes
hullad6kot, a tev6kenysdg sorin keletkez6, kornyezetre k6ros anyagok elenydsz6k.

Kiirnyezefv6delmi kiilts6gek

Kcizvetleniil kdrnyezetv6delemmel kapcsolatosan sem az elozo iizleti 6vben, sem a t6rgy6vben krilts6g nem
keliilt elszS.mol6sra.

Kiirnyezefv6delmi c6ltartal6kok

A k6rnyezetvddelmi kdtelezettsdgek, a kdmyezet v6delm6t szolgril6 jdv6beni kdlts6gek fedezet6re sem
az eI6z6 ijzleti 6vben, sem a tdlgydvben c6ltartal6k-kdpzds nem tdftdnt.

Barankovics Alapitvany

[EsBo frogrant
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Nem l6tsz6 kiirnyezetv6delmi ktitelezetts6gek

A kdtelezetts6gek kdzdtt ki nem mutatott kdrnyezetv6delmi, hellre6llitisi k<itelezetts6g a fordul6napon nem
6tlt fenn.

[EsBo progran]


