
2021. évi Beszámolójához

I. A szervezet adatai, bemutatása

Név: Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Székhely: 3529 Miskolc, Park u. 8

Adószám: 18449149-1-05

Nyilvántartási szám: 05-01-0063891

1.

A beszámoló nyelve: Magyar

2.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel! 2021. január 01. - 2021. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 29.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről 

készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó 

információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan 

szem előtt tartotta.

A beszámoló formája és könyvvezetés módja:

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 

körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó 

számviteli politikánkat.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

A kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági 

műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 

bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően 

kerüljenek bemutatásra.

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít az előírt közhasznúsági melléklettel.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A számviteli politika főbb vonásai:

Az Alapítvány  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 

kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Az eredmény-kimutatás: Összköltségeljárással készül.



3.

4.

5.

6.

II.

a.)

b.) Értékcsökkenés:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

A beszámoló független könyvvizsgálói jelentéssel van alátámasztva.

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

Az Alapítvány a beszámoló közzétételi kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

Az Alapítvány rendelkezik saját honlappal így beszámolója ott is közzétételre kerül.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

A kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési tárgyi eszköz értékcsökkenése egy összegben.

A beszámoló közzététele:

Az értékcsökkenés leírás módszere: lineáris

Könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Összehasonlíthatóság biztosítása

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

A vakvezető kutyák esetében a értékcsökkenési leírást nem számolunk el. Alapítványunk az 

értékhelyesbítés elszámolásával él, melyet ún. kategória-váltás során számolunk el. Ebben az esetben az 

értékhelyesbítés mértéke az egyes kategóriákra meghatározott értékek különbözete, tehát a könyv szerinti 

értéket előre meghatározott összegben állapítjuk meg.

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés 

elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a 

költség-haszon összevetésének elve.



c.)

Definició Kategória Érték

Kiképzői vizsgát tett, tanúsítvánnyal nem 

rendelkező vakvezető kutya
A 1,6 millió Ft

A tárgyévben tanúsítvány szerzett kis 

gyakorlattal rendelkező vakvezető kutya
B 2,0 millió Ft

A tárgyévet megelőző években tanúsítványt 

szerzett, gyakorlott vakvezető kutya
C 2,5 millió Ft

Tanúsítvánnyal rendelkező 9. életévet 

betöltött, aktív, de idősödő vakvezető kutya
D 1,5 millió Ft

Használatból kivont, nyugdíjazott, 

leselejtezett, elhunyt vakvezető kutya
E 0 Ft

d.)

e.)

III.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A mérlegben, eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni.

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

az a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege 

meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy ha a hiba összege meghaladja a 

1 millió forintot, akkor az 1 millió Ft. Jelentősnek minősítjük továbbá összeghatártól függetlenül az a hibát, 

mely hatásában az eredmény előjelén változtat.

Értékhelyesbítés:

A vakvezető kutyák esetében speciális értékelési szabályok érvényesülnek, tekintettel arra, hogy értékük a 

kutya életkorának növekedésével – a folyamatosan munkában megszerzett speciális vakvezetői 

gyakorlatukra tekintettel – növekszik, bizonyos életkor elérése után pedig csökken. Emiatt értékhelyesbítés 

elszámolására kerül sor a könyvekben a mellékelt kataegóriák alapján.

Céltartalék:

Alapítványunk 2020 évben céltartalékot képzett melynek célja az Alapítvány Alapító okiratában foglalt "Vakok 

és gyengénlátók részére elemi és foglalkoztatási rehabilitációs központ létrehozása és müködtetése".  

2021 évben az elhuzódó COVID járvány miatt a tervek elkészítése valósult meg a nemzetközi standardeknek 

megfelelő, európai színvonalú rehabilitációs és kiképző központ megvalósítása irányában, majd látva az 

építőiparban történt nagyszabású áremelkedési tendenciát Alapítványunk 2021 évben megnövelte 

céltartalékának mértékét.

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:



IV.

A tárgyévi munkavállalói létszám 13 fő

V.

VI.

VII. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét 

nem osztja fel!

Az adózott eredmény felhasználásának célja a" Fogyatékkal élők és különféle betegségektől szenvedő 

életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget 

nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése" és az ehhez szükséges feltételek biztosítása.

2) Alapítványunk a 2021.06.01-2022.05.31-ig tartó időszakra meghirdetett FSZK SKK/2021 pályázaton is  

támogatást nyert 2.912.230,- Ft értékben. E pályázatban is vállaltuk 3 vakvezető kutya közlekedés biztonsági 

képzését.  A vállalt cél érdekében a támogatásból 2021 évben felhasználásra került 1.698.800,- Ft a project 

megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány 2021. évben már a saját tenyésztésből származó kutyákkal kezdte meg a speciális kiképzés. 

Az év során 17 vakvezető kutya tett gazdájával sikeres vizsgát.

 AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGEI

Tájékoztató adatok

Fogyatékkal élők és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, 

diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése. 

A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása, a 

szocializációt és egyéni fejlődést segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezése. 

Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglalkoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.

Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.

Az esélyegyenlőség javítása a segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével. 

1) Az Alapítvány részesült a 2020.06.01-2021.05.31-ig tartó időszakra meghirdetett FSZK SKK/2020 

pályázati támogatásban 2.306.182,- Ft értékben. A pályázatban 3 vakvezető kutya közlekedés biztonsági 

képzését vállaltuk.  A vállalt cél érdekében a támogatásból 2020 évben felhasználásra került 1.345.272,- Ft, 

míg 2021 évben a maradék 960.910,-Ft. A pályázat végére a kutyák sikeres közlekedés biztonsági vizsgát 

tettek leendő gazdáikkal.

Az Alapítvány támogatási programban való részvétele:



Képviseletre jogosult személy aláírása


