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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1997. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a
meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyéb szervezet séma

Mérleg típusa -

Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Nem

Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A végzett közhasznú tevékenységek: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális
tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
A tevékenységek nagyságrendje változó, mindig az adott felmerült feladat és az erőforrásaink függvénye.
Az idei esztendőben nem sikerült pályázatot nyernünk. Folytattuk a Ludotéka Nagycsaládosok Ferencvárosi
csoportjával az együttműködésünket, az általuk rászoruló, hátrányos helyzetű családoknak összeállított
csomagok postaköltségét, valamint az egyedi gépkocsival történő kiszállítását folyamatosan finanszíroztuk.
Az "Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért" szervezettel együttműködési szerződést kötöttünk, ennek keretében
fővárosi hajléktalanok ellátását 1 800 eFt-al támogattuk.
A Sopron környéki Szociális étkeztetési programot is támogattuk.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Legnagyobb vállalkozásunk már évek óta megszervezett Bokor Nagy Tábor (BNT). Az idei évben a
járványveszély miatt ez elmaradt.
Az Efrata Alapítvánnyal 2014 decemberétől szerződést kötöttünk, hogy anyagi (havi 150 eFt) és személyi
segítséget nyújtunk az általuk fenntartott hajléktalan étkeztetéshez Budapesten a Király utcában.
A többi tevékenységet, a közhasznú tevékenységek bemutatásánál, és a cél szerinti tevékenységeknél már
bemutattuk.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
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támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% támogatás

Támogató megnevezése: Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege (1000HUF) 729

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 729

-tárgyévben felhasznált összeg: 729

-tárgyévben folyósított összeg: 729

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 729

Felhalmozási:

Összesen: 729

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Rászorulóknak történő postai és közvetlen csomagküldésre 214 eFt-ot fordítottunk a beérkezett SZJA 1%-ból.
Egyedi kérelmek alapján, az ország területén tucatnyi családnak nyújtottunk tűzifa és közüzemi díj támogatást
1 601 eFt értékben az SZJA 1%-ból és saját adományozóink támogatásából. Ezúton is köszönetet mondunk a
támogatóinknak.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.
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3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Kötelezettség nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY eredménykimutatásában az adatok - az esetleges
jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges
jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be
az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 3 875 38.4 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 6 054 60.0 12 273 99.6

Pénzügyi műveletek bevételei 165 1.6 48 0.4

Bevételek összesen 10 094 100.0 12 321 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása

0

1 250

2 500

3 750

5 000

6 250

7 500

8 750

10 000

11 250

12 500

Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.
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Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja
be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 3 385 33.6 110 0.9

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0

Egyéb ráfordítások 6 697 66.4 12 187 99.1

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 10 082 100.0 12 297 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
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Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY kapcsolt felekkel semmiféle
ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló
által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban
megfelelően bemutatásra kerültek.
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