
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 16:57:04. Érkeztetési szám: EB00600054

01 Fővárosi Törvényszék

Rogers Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Rogers Alapítvány

1 1 2 6 Budapest

Beethoven utca

6. Fszt 1

    

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0

0 1 0 0 P k 6 8 4 0   2 0 0 5

1 8 2 5 7 0 5 6 1 4 3

Suhajda Éva Virág

Budapest 2 0 2 2 0 5 3 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Rogers Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 715 1 530

480 320

1 235 1 210

109 148 97 459

1 198 256

107 950 97 203

110 863 98 989

7 789 7 894

200 200

7 387 7 589

202 105

2 236 4 126

2 236 4 126

100 838 86 969

110 863 98 989

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Rogers Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 041 1 141 1 041 1 141

67 753 149 676 67 753 149 676

67 599 134 896 67 599 134 896

4 152 14 773 4 152 14 773

7 973 314 7 973 314

76 767 151 131 76 767 151 131

76 767 151 131 76 767 151 131

31 514 36 382 31 514 36 382

18 983 33 842 18 983 33 842

663 1 119 663 1 119

25 153 78 795 25 153 78 795

252 888 252 888

76 565 151 026 76 565 151 026

76 565 151 025 76 565 151 025

202 105 202 105

202 105 202 105

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Rogers Alapítvány

Adatok ezer forintban

14 500 2 235 14 500 2 235

48 948 128 307 48 948 128 307

462 159 462 159

4 152 14 773 4 152 14 773

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Rogers Alapítvány

1 1 2 6 Budapest

Beethoven utca

6. Fszt 1

    

0 1 0 0 P k 6 8 4 0   2 0 0 5

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0

1 8 2 5 7 0 5 6 1 4 3

Suhajda Éva Virág

Személyközpontú iskola kialakítása

2011. évi CLXXXIX tv

a nemzeti köznevelésről

általános- és középiskolás diákok

470

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Rogers Alapítvány

1 1 2 6 Budapest

Beethoven utca

6. Fszt 1

    

0 1 0 0 P k 6 8 4 0   2 0 0 5

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0

1 8 2 5 7 0 5 6 1 4 3

Suhajda Éva Virág

Oktatási modellek fejlesztése, átvétele

2004. évi CXXXIV tv. A kutatás fejlesztéséről és a technológiai innovációról

oktatási és felnőttképzési rendszer szakemberei

1500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Rogers Alapítvány

1 1 2 6 Budapest

Beethoven utca

6. Fszt 1

    

0 1 0 0 P k 6 8 4 0   2 0 0 5

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0

1 8 2 5 7 0 5 6 1 4 3

Suhajda Éva Virág

Pedagógusképzés- és továbbképzés

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről

pedagógusok

250

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Rogers Alapítvány

1 1 2 6 Budapest

Beethoven utca

6. Fszt 1

    

0 1 0 0 P k 6 8 4 0   2 0 0 5

0 1 0 1 0 0 0 9 7 5 0

1 8 2 5 7 0 5 6 1 4 3

Suhajda Éva Virág

Környezetvédelmi, kulturális és művészeti oktatás

1996. évi LIII tv. A természet védelméről

iskolai diákok, ifjúságsegítők, pedagógusok

180

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Rogers Alapítvány

Adatok ezer forintban

ösztöndíj 480

Hiperaktív Alapítvány támogatás 350

830

830

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Rogers Alapítvány

Adatok ezer forintban

76 767 151 131

462 159

76 305 150 972

76 565 151 026

18 983 33 842

76 565 151 025

202 105

10 10

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  00 .35 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Rogers Alapítvány 2006. évben alakult, alapításának céljai: a magyar oktatás- és nevelésügy 
fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás. Az Alapítvány célja továbbá az élethosszig tarzó tanulás 
elterjedéséhez történő közvetlen hozzájárulás, a magyar oktatás- nevelésügy fejlesztése, 
személyközpontú és egyéni tanulási és oktatás módok, modellek, módszerek kialakítása, felkutatása, 
átvétele, illetve továbbadása által.      

E célok érdekében 2021-ben a következő tevékenységeket végeztük: ifjúsági, közoktatási és 
felnőttképzési oktatási és fejlesztési projektek lebonyolítása, pedagógus továbbképzési projektek 
lebonyolítása, Rogers Akadémia tanulói közösség fenntartása. 

 

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 közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységek és programok az alábbiak:  

Személyközpontú iskola, iskolarendszer kialakítása, 

Külföldi modelek átvétele, fejlesztése, 

Pedagógusképzés és továbbképzés, 

Környezetvédelmi, kultúrális, művészeti oktatás 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 
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Támogatási program elnevezése: BM 2020  

Támogató megnevezése: Belügyminisztérium - Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács 

 

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.12.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  14,500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,900 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,900 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 3,900 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3,900 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást képzések és utánkövető alkalmak megvalósítására, online bullying 
témájódrámafoglalkozás kidolgozására, szupervízióra, tréningeszközök beszerzésére és koordinációs 
költségekre költöttük 

A projekt célja pedagógustovábbképzések szervezése és megtartása érzelmi nevelés és 
rezilienciafejlesztés témáiban. Ebben az évben online akkreditált képzéseket tartottunk az érzelmi 
nevelés témájában, online utánkövető alkalmakat tartottunk korábbi tréningrésztvevőink számára. 
Kidolgoztunk egy online bullying témájú drámafoglalkozást középiskolai korosztály számára. Továbbá 
trénereink résztvettek egy szupervíziós folyamatban.  

 

 
 

Támogatási program elnevezése: PACLIFE  

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2022.06.30  

Támogatás összege (1000HUF)  9,731 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,510 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,510 

 -tárgyévben folyósított összeg: 4,013 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1,408 

 Dologi: 1,102 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2,510 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre (bérre és megbízási díjakra), valamint projekt 
menedzsment költésgekre fordítottuk 

A projekt célja egy ifjúságsegítő kortársmentor képzés kidolgozása. A projekt ezen évében 
véglegesítésre került az ifjúsági mentorképzés kétszintű képzési terve és a kapcsolódó ifjúságsegítői 
kézikönyv. Nemzetközi online trénerfelkészítőt tartottunk, majd a felkészített trénerek helyi szinten 
további ifjúságsegítőket képeztek ki, és elkezdődött ifjúságsegítői modulokat tesztelő kortrárs mentor 
képzés a Móra Ferenc Általános Iskolában. 

 

 
 

Támogatási program elnevezése: KITE  fighters: Gyerekek és tanárok a 
befogadásért 2019-1-HU01-KA201-060962 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019.09.01-2022.07.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  18,837 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,889 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 6,889 

 -tárgyévben folyósított összeg: 7,758 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1,925 

 Dologi: 4,964 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6,889 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre (bérre és megbízási díjakra), a nemzetközi trénerképző és 
projekttalálkozók utazási költségeire, a videó készítési költségekre, fordításra,valamint projekt 
menedzsment költségekre fordítottuk 

 

A projekt célja a történetmesélési és szimbólumokat alkalmazó módszerek alkalmazása az iskolai 
kortárs zaklatás megelőzése érdekében. Ezen évben teszteltük és véglegeísítettük a tréninganyagot, és 
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elkezdtük a fordítását, támogató kisfilmeket készítettünk a mesék alkalmazásáról, és egy nemzetközi 
tréningen öt magyar tréner készült fel a módszertan további terjesztésére.  

 
 

Támogatási program elnevezése: PAPPUS - Bóbita: Játékos készségfejlesztés 
gyerekeknek és fiataloknak  2019-1-UK01-
KA201-061967  

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019.09.01- 2022.08.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  15,280 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 4,968 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 4,968 

 -tárgyévben folyósított összeg: 6,123 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 2,628 

 Dologi: 2,340 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4,968 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre (bérre és megbízási díjakra), a nemzetközi trénerképző és 
projekttalálkozó vendéglátásának költségeire, fordításra,a rendezvény szervezés költségeire, valamint 
projekt menedzsment költségekre fordítottuk 

 

A projekt célja a növényekkel való kapcsolat erősítése, a gyerekek természethez való kötődésének 
erősítése, és ezen keresztül az alapkészségek fejlesztése. 2021-ben a már elkészült eszköztár helyi 
adaptációján dolgozunk, amelyek nyáron élménynap keretében bemutattunk egy szélesebb szakmai 
közönségnek. Emellett egy iskolai tanárképzés kidolgozása történt. Az év második felében zajlott a 
nemzetközi trénerképzés, amelyet Magyarországon láttunk vendégül, és amelyet trénereink 
bonyolítottak le.  

 
 

Támogatási program elnevezése: PROFILE - A pénzügyi tájékozottság 
növelése Európában 2019-1-UK01-KA201-
061946 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 
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 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019.09.01-2022.08.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  10,930 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,339 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,339 

 -tárgyévben folyósított összeg: 4,465 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 2,461 

 Dologi: 878 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3,339 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre, valamint projekt menedzsment költésgekre fordítottuk 

 

A projekt célja az alsótagozatos korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése. A 2021-es évben a 
kidolgozott oktatási anyagok iskolai kipróbálására, és ezek alapján módosítására került sor, valamint 
elkészült az ecélú applikáció, és tanári módszertani segédlet is. Minden anyagot lefordítottunk. 

 
 

Támogatási program elnevezése: Hosting Empowerment - 2020-1-DE02-
KA204-007737 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.09.01-2023.08.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  12,970 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 4,038 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 4,038 

 -tárgyévben folyósított összeg: 3,417 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 2,529 

 Dologi: 1,509 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4,038 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A tárgyévi támogatást személyi költségekre, a nemzetközi trénerképző és projekttalálkozók utazási 
költségeire, a videó készítési költségekre, fordításra,valamint projekt menedzsment költségekre 
fordítottuk 

 

A projekt célja a krízisben lévő felnőttekkel dolgozó szakemberek támogatása. A tárgyévben egy 
eszköztárat, és egy támogató kézikönyvet készíettünk, és előkészítettük a kapcsolódó applikáció 
fejlesztését.  

 
 

Támogatási program elnevezése: FLOW - Freedom to Learn on the Road - 
Learning Ourselves while Exploring the 
World 2020-2-HU01-KA205-079001 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.11.01-2022.12.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  16,063 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,448 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 6,488 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4,166 

 Dologi: 2,812 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6,978 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre, nemzetközi projekttalálkozó költségeire, valamint projekt 
menedzsment költésgekre fordítottuk 

 

A projekt célja annak segítése, hogy az utazási élmények teljes értékű fejlődési lehetőségekké 
válhassanak a fiatalok számára. A tárgyévben elkészült a projekt két szellemi termékének első 
változata: egy tanterv, ami a fő fejlesztési területeket és kompetenciákat fogalmazza meg, és egy 
kézikönyv konkrét gyakorlatokkal.  

 
 

Támogatási program elnevezése: Bántalmazásmentes Övezet - STOP 
BULLYING - NO BULLYING- 
SKHU/1902/4.1/105  

 

Támogató megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap - Interreg 
V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési 
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Program 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.10.01-2022.01.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  23,400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 15,098 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 15,098 

 -tárgyévben folyósított összeg: 12,296 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4,584 

 Dologi: 10,514 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 15,098 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költésgekre, kutatási, tréneri és konzulensi díjakra, kommunikációs 
költségekre, akkreditációs költségekre és projektmenedzsment költségekre fordítottuk. 

 

Projektünk célja az iskolai bántalmazás témakörében iskolák és pedagógusok fejlesztése. A projekt 
során öt iskolával dolgoztunk együtt  - egy részletes kutatás mentén egyenkénti terveket készítettünk, 
kapcsolódó képzést dolgoztunk ki és akkreditáltunk, kiképeztük mind az öt iskola pedagógusait, 
mentori támogatást nyújtottunk, kapcsolódó kisfilm kidolgozásában vettünk részt és azt terjesztettük. 
Emellett iskolai osztályok számára kapcsolódó oktatási dráma foglalkozásokat tartottunk mintegy 30 
alkalommal. Elkészült még egy jó gyakorlat gyűjtemény és egy bántalmazás megelőzéséről szolgáló 
kiskönyv is, amelyeket szlovákra is lefordítottunk. 

 
 

Támogatási program elnevezése: LOOSE PARTS - Enhancing Personal 
Capacity Building and Climate Awareness of 
Pupils in Schools 2020-1-HU01-KA201-
078725 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.09.01.-2023.06.30.  

Támogatás összege (1000HUF)  22,358 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 7,273 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 7,273 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 5,369 

 Dologi: 1,904 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 7,273 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást személyi költségekre (bérre és megbízási díjakra), valamint projekt 
menedzsment költésgekre fordítottuk 

 

A projekt célja az iskolai ,újrahasznosított eszközökkel támogatott szabad játék bevezetése. A projekt 
során ezévben elkészültek, majd partneriskolánkban kipróbálásra kerültek a szellemi termékek: a 
limlom-játék elméletét bemutató kézikönyv, és egy, az iskoláknak szóló anyagtár. A teszteléshez 
kapcsolódóan nyitó kutatást végeztünk a partneriskolánkban, és támogattuk a többi ország 
partneriskoláiban zajló kutatásokat. Elkezdtük a kapcsolódó pedagógusképzés kidolgozását. 

 
 

Támogatási program elnevezése: Growing by Learning - Person-Centred 
Education in Action 2020-2-HU01-ESC11-
079052 

 

Támogató megnevezése: European Solidarity Corps  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020. 09.01-2022.08.31  

Támogatás összege (1000HUF)  2,486 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Nem történt felhasználás. 

 

A projekt során egy önkéntes fogadására kaptunk támogatást, amelyet a COVID helyzetre való 
tekintettel elhalasztottunk. Az önkéntes kiválasztására végül decemberben került sor. 
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Támogatási program elnevezése: Természet kívül és belül  - művészetekkel az 
önismeretért 2020-1-HU01-KA104-078421 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.06.01-2022.11.30  

Támogatás összege (1000HUF)  8,159 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,282 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,282 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 2,282 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2,282 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a külföldi tréningeken való részvétel támogatására fordítottuk, illetve hazai felkészülés és 
bemutatás költségeire. 

 

A projekt célja olyan új, természetközeli és tapasztalati tanulási módszerek elsajátítása, amelyet egyéb 
képzéseinken alkalmazni tudunk. Az évben három fő külföldi képzését finanszíroztuk: ketten a japán 
modern mozgásművészetet tanulmányozták, a harmadik fő pedig drámapedagógiát. A képzésekre helyi 
kapcsolódó foglalkozásokon való részvétellel készültünk fel, majd a tanultak megosztásra kerültek egy 
közös tréneri találkozón 

 
 

Támogatási program elnevezése: Ode to Joy - Developing Attunement through 
the Experience of Joy 2021-1-HU01-KA220-
ADU-000028311 

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.11.01 - 2024.04.30.  

Támogatás összege (1000HUF)  17,907 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 501 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 501 
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 -tárgyévben folyósított összeg: 7,163 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 116 

 Dologi: 385 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 501 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre és projektmenedzsment költségekre fordítottuk 

 

A projekt célja a felnőttoktatásban dolgozók számára olyan eszközöket nyújtani, amellyel a klienseinek 
- különös tekintettel a nem dolgozó, nem tanuló fiatal felnőttekre - életörömét és munkával kapcsolatos 
motivációját lehet javítani. A tárgyév során a projekt elindítására, és a nyitó online találkozó 
megszervezésére került sor. 

 

 

 
 

Támogatási program elnevezése: Google támogatás és a céges alapítványi 
utalások 

 

Támogató megnevezése: cégektől származó anonim támogatások  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  10,228 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10,228 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 10,228 

 -tárgyévben folyósított összeg: 10,228 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 10,228 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 10,228 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, egyéb megbízási díjakra, bérleti díjra és rezsire fordítottuk 

 

A támogatásokat a Rogers Akadémia finanszírozására fordítottuk 
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Támogatási program elnevezése: CAPS - Játékbarát iskolák támogatása 2017-
1-UK01-KA201-036679  

 

Támogató megnevezése: Európai Unió Erasmus + Program  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.09.01 - 2020.08.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  12,014 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg: 2,768 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A projekt 2020-ban lezárult. 2021-ben költség nem merült fel. 

 

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 Rogers 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 Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel 
nem szerepel. 

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

3.4. Forgóeszközök 

Forgóeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 301 

2. Bankbetétek 96 902 
 

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 Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
sorainak tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel 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. 
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 86 969 
 

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 Rogers Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A Rogers 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 Rogers Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 1 041 1.3 1 141 0.8 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 67 753 88.3 149 676 99.0 

Pénzügyi műveletek bevételei 7 973 10.4 314 0.2 

Bevételek összesen 76 767 100.0 151 131 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként 
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 
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Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Európai Uniótól kapott támogatás 130 572 

Alaptevékenységre kapott támogatás 14 773 

Önkormányzattól kapott támogatás 4 166 

SZJA 1% 159 
 

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 Rogers Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 31 514 41.1 36 382 24.1 

Személyi jellegű ráfordítások 18 983 24.8 33 842 22.4 

Értékcsökkenési leírás 663 0.9 1 119 0.7 

Egyéb ráfordítások 25 153 32.9 78 795 52.2 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 252 0.3 888 0.6 

Ráfordítások összesen 76 565 100.0 151 026 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

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

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

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

 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
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Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Adott támogatás 512 

Önkéntes támogatás 1 330 

Elkülönitett alapokkal elszámolt adók 3 738 

EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók 73 211 
 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

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

 

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 Rogers 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 Rogers Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak 
bemutatása nem előírás. 

5.4. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 8 fő. 

 

5.5. COVID-19 hatások 

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Rogers 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. 

 


