
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: 2022-05-23 22:21:25. Érkeztetési szám: EB00585349

01 Fővárosi Törvényszék

Mesék Világa Egyesület
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forint
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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

Mesék Világa Egyesület

1 0 3 9 Budapest

Zsirai Miklós utca

13. VI. 18.

    

0 1 0 2 0 0 1 4 7 7 8

1 4 0 0 P k 0 6 0 9 2 9 2 0 1 1

1 8 2 8 5 8 3 1 1 4 1

Szabó Katalin

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  22 .25 .13



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

Mesék Világa Egyesület

Adatok ezer forintban

441 552

245 209

196 343

114 2 297

8

106 2 297

555 2 849

322 584

59 322

263 262

233

233

2 265

555 2 849
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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

Mesék Világa Egyesület

Adatok ezer forintban

264 264

3 222 1 498 3 222 1 498

35 35 35 35

3 187 1 463 3 187 1 463

86 484 86 484

3 486 1 498 3 486 1 498

1 498 1 498

1 843 945 1 843 945

940 169 940 169

421 121 421 121

19 1 19 1

3 223 1 236 3 223 1 236

263 262 263 262

263 262 263 262

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  22 .25 .13



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

Mesék Világa Egyesület

Adatok ezer forintban

2 300 929 2 300 929

345 345

33 33

86 484 86 484
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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

Mesék Világa Egyesület

1 0 3 9 Budapest

Zsirai Miklós utca

13. VI. 18.

    

1 4 0 0 P k 6 0 9 2 9  2 0 1 1

0 1 0 2 0 0 1 4 7 7 8

1 8 2 8 5 8 3 1 1 4 1

Szabó Katalin

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  22 .25 .13



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

Mesék Világa Egyesület

Adatok ezer forintban

0 405

0 405

0 405

0 0

0 0
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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

Mesék Világa Egyesület

Adatok ezer forintban

3 486 1 498

33

3 486 1 465

3 223 1 236

940 169

263 262

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  22 .25 .13



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
előterjesztésre a beszámoló

Mesék Világa Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  22 .25 .13
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2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának  

kiegészítő melléklete 
 
 

Mesék Világa Egyesület 
 
 
I. Általános kiegészítések 
 
1. A  civil szervezet  bemutatása 
1.1. A gazdálkodó főbb adatai 

- székhely: 1039 Bp., Zsirai Miklós u.13. 6.em.18. ajtó 
 - internetes honlap címe: változás alatt 
 - működési forma: egyesület 
 - alapítás, alakulás időpontja: 2011. 
 - könyvvizsgáló: nincs 

- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, 
vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: Hudák Istvánné (168048) 
- cél szerinti tevékenységi (ebből közhasznú tevékenységi) kör:      
  egészségmegőrzési és betegségmegelőzési rehabilitációs tevékenység 
- vállalkozói tevékenységi kör: nincs 
 

2. A számviteli politika fő vonásai 
2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer 

Civil szervezetünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős 
könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint 
készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással 
állapítjuk meg. 
Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” 
változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.  
 

Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a Kormányrendelet 4. 
számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti 
eredménykimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 
mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet 
is tartalmazza.  

 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti 
év december 31. napja, mely a civil szervezet mérlegkészítés időpontja is.  

 
 2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások 

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek 
alapján a FIFO-módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 
A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel 
és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még 
várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással 
határozzuk meg.  
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A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, decemberi 
utolsó hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 

 2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága 
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a 
kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke 
alapján, lineáris leírással. 
A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök 
beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor 
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 

2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok 
eredményre gyakorolt hatása 
A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak  
 

3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése 
A számviteli alapelvektől nem tértünk el. 

 
 
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 
1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása: nincs 
1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése: nincs 
1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai: nincs 
1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: nem változott 
 
2.Eszközök 
2.1. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának   
     megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése: nincs 
 
3.Források 
3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása: nincs 
3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett  
     céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti  
     részletezésben: nincs  
3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként: nincs 
3.4. A támogatási program keretében (központi forrásból) kapott visszatérítendő  
     (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása: nincs  
3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje  
     több, mint öt év: nincs 
3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincs 
3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti  
     részletezésben: nincs. 
 
                               
III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása: nincs 
2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (saját termelésű készlet,  
    vagy saját kivitelezésű beruházás): nincs 
3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén):  
    összköltség eljárással bontjuk.  
4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése: nincs 
5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek  
    támogatásonként: nincs ilyen, kirándulások, rendezvények keretében kapnak  
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    támogatást a tagok. 
 
6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve  
   elszámolt összegek támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása,  
   a rendelkezésre álló összeg megbontásban, az alábbi részletezés szerint: 
  

a., 1 % 
A felajánlott 1%-ot - 32.672 Ft-ot - az Egyesület működési költségeire, 
valamint az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek részére megjelentetett 
„Barátság” című elektronikus könyv megjelentetésére fordítottuk.  
 

 b., Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma 
A támogatás összegét – 180.000 Ft-ot - a Barangolás 
Népmeseországban/Mentsd meg a sárkányokat!  című elektronikus 
mesekönyv megjelentetésére, azaz a szerzői, illusztrációs, 
szöveggondozási költségekre. 
 
c., Miniszterelnökség 
3.000.000 Ft, felhasználva 2021-ben 748.968 Ft 
A pályázatban vállalt projektek, azon belül az 1-es típusú gyermekeknek 
szóló ingyenes Molka-sorozat 2 új kiadványának megvalósítására, a 
projektek megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre, a Molka-
sorozatot igénylő családok postázással kapcsolatos költségeire, könyvelési 
és jogi költségekre, az kiadásra került elektronikus kiadványok szabad 
elérését biztosító honlapok tárhelyének és domainjainak megújítására 
fordítottuk. 
 
d., Tagdíj 
35.000 Ft 
 
e., Magánszemélyek adományai 
501.287 Ft 
Az ingyenes Molka-sorozat kiadványainak postai úton való eljuttatásához 
irodaszer és postai költségére, működési költségre, az élőprogramok 
szakmai költségeinek megvalósítására, valamint központi költségvetési 
pályázat 10% önrészének fedezetére fordítottuk a tárgyévi felhasznált 
összeget.  
 
 

IV. Tájékoztató kiegészítések 
 

1.Vezető tisztégviselő nem részesült juttatásban. 

 

2. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának  
    bemutatása: megbízási szerződést kötöttünk. Egyszerűsített foglalkoztatással 
    foglalkoztattunk munkavállalókat. 
 
3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai: nincs. 
 
4. Környezetvédelem 
4.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai: nincs 
4.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása: veszélyes  
    hulladékot kizárólag az egészségnapokon és a cukorbetegek világnapján  
    használunk. Az ezekhez szükséges gyűjtő dobozt hozza és viszi a szervezet, aki  
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    ezeken a rendezvényeken veszélyes hulladéknak minősülő pl. tesztcsíkokat  
    használ. 
4.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok 

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege: nincs 
-  környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege: nincs 
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, 

helyreállítási kötelezettségek várható összege: nincs. 
-  

5. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért és az egyéb szolgáltatásokért 
felszámított díjak: nincs könyvvizsgáló. 
 
 
V. Szöveges beszámoló 
 

Külön szöveges beszámoló nem készült. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2022.05.23. 
 

 Civil szervezet képviseletére 
 jogosult személy aláírása 


