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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A vállalkozás bemutatása 
 

Cég neve:          MAKRONÓM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 

 

Cég formája:  Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Alapítása:  2020.10.06. 
 

Tulajdonosok:    100% belföldi magánszemély 

 

Fő tevékenysége: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 

 

2. A számviteli Politika meghatározó elemei, azok változása, a változás 

eredményre gyakorolt hatása 
 

2.1. A beszámoló elkészítésének időpontja, fordulónapja, formája. 

  

A társaság éves nettó árbevétele a mérleg főösszege és a foglalkoztatottak létszáma 

alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek fordulónapja 

2021. december 31. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítési határideje: a tárgyévet követő május 30-a. 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló három fő részből áll: 

- a mérlegből 

- az eredménykimutatásból 

- a kiegészítő mellékletből 

A Társaság: 

   

- a mérleg tagolására a Számviteli törvény 1. sz. melléklete szerint „A” 

változatát tartalmazza 

 

- az eredménykimutatás tagolására a Számviteli törvény 2. Sz. melléklete 

szerinti összköltségeljárásos „A” változatát alkalmazza. 
 

 

 

 



 

          

  

 

2.2 Könyvvezetési kötelezettség: 
 

 A társaságnak a könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében kell vezetni. 

Költségeit költségnemenként az 5. Számlaosztályon vezeti.  

Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 

bemutatása 
 

Nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat figyelembe vevő közgazdasági 

szemlélet közigazgatásban és a hazai gazdasági szférában történő kialakítása és elterjesztése: 

Közreműködik a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét érintő 

fejlesztési koncepció meghatározásában, az országos gazdasági stratégia szakmai 

megalapozásában; 

Szakmai támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük előmozdítására, 

a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályok előkészítésében; 

A kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek külön törvényben biztosított feladat- és 

hatásköreinek ellátása körében elvégzi 

• ezen feladatok nemzetgazdasági szempontból történő tudományos és szakmai 

megalapozását, valamint azok nemzetgazdasági kihatásának elemzését és a visszacsatolását 

szolgáló tevékenységeket; 

• támogatja ezen feladatok teljesítésének eredményével érintett hazai és nemzetközi 

gazdasági szereplők részére a világgazdasági folyamatok hatásainak, valamint az arra adott és 

adható kormányzati válaszoknak a szakmai és tudományos megalapozással, közérthető, 

modern és innovatív módon történő bemutatását és megértését azzal a célzott hatással, hogy a 

gazdasági szereplők a nemzetgazdaság fejlesztésére irányuló kormányzati eszközöket 

megismerjék és a leghatékonyabb módon vehessék igénybe úgy, hogy az hozzájáruljon a 

magyar versenyképesség és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez, valamint elősegítse a 

technikai fejlődés és innováció kihívásaira való felkészülést; 

Elkészíti a támogatott tevékenységéhez kapcsolódó költségvetési forrásból illetőleg európai 

uniós forrásból finanszírozott programokat megalapozó tanulmányokat, elemzéseket, 

kutatásokat, illetőleg javaslatot tesz a gazdaságfejlesztést érintő pályázatok  feltételeire, 

tartalmára a piaci felmérésekre alapozva annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi 

gazdasági szereplők a finanszírozott programok célját minél átláthatóbban, egyszerűbben és 

szélesebb körben megismerhessék, elősegítve ezzel a pályázóknak a pályázatokon történő 

eredményes részvételét, valamint a pályázatok által biztosított lehetőségek leghatékonyabb 

felhasználását; 

 

Eredmények:  
 

Nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat figyelembe vevő közgazdasági 

szemlélet megerősítése és elterjesztése a magyar gazdaságban, társasdalomban oly módon, 

hogy ezt tudományos és kutatómunka alapozza meg. 

Gazdaságstratégiai elemzések kidolgozása, magyar vállalkozások gazdasági helyzetének 

megerősítése, valamint regionális versenyképességének fokozása céljából. Egyes 

intézkedések gazdaságstratégiai elemzése és visszacsatolása a szakpolitika számára; 

1 nagy narratíva-kutatás a gazdaságpolitikai célokhoz igazodóan; 

Támogató közfeladatokhoz kapcsolódó kutatások, szakmai anyagok elkészítése, jogszabály 

előkészítések szakmai megalapozása, gazdaságstratégiai javaslatok, előterjesztések 

véleményezése;  

konferenciák, rendezvények, szakmai vitafórumok, kerekasztal beszélgetések szervezése; 



 

          

  

hazai és nemzetközi szakmai-közéleti publikációk közzététele, továbbá a hazai és nemzetközi 

szakmai-közéleti szereplők által megjelentetett publikációk, hírek, események, történések 

véleményezése, elemzése, azokra reakció, válasz előkészítése és/vagy közzététele, szakmai 

viták kezdeményezése, lefolytatása összhangban a gazdaságstratégiai narratívával; 

kapcsolattartás, szakmai konzultáció, információcsere nemzetközi szervezetekkel, 

kutatóműhelyekkel, a nemzetközi szervezetek esetleges bevonása a közszolgáltatási szerződés 

körében elvégzendő feladatok és megvalósítandó célok nemzetközi népszerűsítésébe és 

megismerhetővé tételébe; 

 

 

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 

 

 

 Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó, nettó értékének és 

értékcsökkenésének alakulása 

 

 

Tárgyi eszközök Bruttó értéke (eFt): 

 

Főkönyvi szám Nyitó Bruttó érték Változás Záró Bruttó érték 

114 0 1219 1219 

141 0 2473 2473 

143 0 14619 14619 

 

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (eFt) 

 

Főkönyvi szám Nyitó értékcsökkenés Változás Záró értékcsökkenés 

149 0 5282 5282 

 

Tárgyi eszközök tárgyévi nettó értéke (eFt) 

 

Főkönyvi szám Nyitó nettó érték Változás Záró nettó érték 

14 0 13029 13029 

 

 

 

 

 Követelések bemutatása: 

 
Költségvetéssel szembeni követelés:                         5 e Ft 

Szép kártya:                 30 e Ft 

Adott előleg:                  15644 e Ft 

Egyéb követelések:       3051 e Ft 

Munkavállalói előleg:         134 e Ft 

   

 

 

 

 

 



 

          

  

 Kötelezettségek bemutatása: 
 

.1. Hosszú lejáratú alakulása ( e Ft-ban) 

 

 

Hosszú lejáratú 

Kötelezettségek 

Főkönyvi szám 

Nyitó értékek 

Egy éven belül 

Felvett illetve rövid 

lejáratú hitelek közé 

átsorolt 

Törlesztő részletek 

Záró értékek 

44 0 e Ft 

 

0 e Ft 0 e Ft 

  

 

 

.2. 5 évnél hosszabb futamidejű, záloggal vagy hasonló jogokkal biztosított 

kötelezettségeket a társaság nem tart nyilván. 

 

 

.3. Rövid lejáratú kötelezettségek: 

 

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek:           0  e Ft 

Szállítói kötelezettség:                                35869 e Ft       

Kötelezettségek munkavállalókkal szemben:                          0 e Ft 

Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben:                 0 e Ft 

Rövid lejáratú hitelek:              0 e Ft 

 

   Passzív időbeli elhatárolások összesen:      460 537 e Ft 

 

Bevételek Támogatásból el nem számolt összeg:     393 452 e Ft  

Költségek passzív időbeli elhatárolása:           67 085 e Ft 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

  

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ  KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 

 

1. Az exportértékesítés bemutatása: 

Európába irányuló – EU tagállamokba:      0 e Ft 

Európába irányuló – EU tagállamokon kívüli országba:    0 e Ft 

Afrikai kontinens országaiba irányuló értékesítés:    0 e Ft 

 

 

2. Az értékesítés árbevételének bemutatása tevékenységenkénti bontásban. 

Kereskedelmi tevékenység árbevétele: 0 e Ft 

Szolgáltatások árbevétele: 0 e Ft 

 

3. Egyéb bevételek bemutatása: 

NFPF/2081/2020/ Támogatás:      685 489 e Ft 

Kerekítés:          9 e Ft 

 

4. A társaság tisztségviselői részére történt kifizetések összege bruttó 16 635 e Ft. 2021 

évben osztalék fizetés nem történt. 

 

 

5. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók 

 

 Átlagos statisztikai létszáma:    18 fő 

 

6. Környezetvédelemmel kapcsolatos események, eredményt befolyásoló tényezők 

bemutatása. 

Tárgyévben veszélyes hulladékok, környezetkárosító anyagok, áruk nem keletkeztek.   

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzés, értékesítés, selejtezés nem 

történt. Társaságunk ilyen irányú költséget nem számolt el, kötelezettségünk nem 

keletkezett, céltartalékot nem képeztünk. 

 

 

7. Tárgyévben kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított összeg: nem volt. 

 

8. 2021. évben a társaság a 2020. évben folyósított NFPF/2081/2020 Támogatás és csak 

is ennek az támogatásnak a terhére számolt el végleges jelleggel felhasznált 

összegeket.  

 

9. Költségek költségnem szerinti részletezése. 

 

 Anyagköltség (51)            8 835 e Ft 

 

 Igénybe vett szolgáltatás költségei (52)        465 356 e Ft 

  

 Egyéb szolgáltatás költségei (53)                1 969 e Ft 

 

- Hatósági szolgáltatási díj                              36  e Ft 

- Pénzügyi szolgáltatási díj                1 933 e Ft 



 

          

  

 

 

 

 

 Bérköltségek, bérjárulékok  ( 54-56 )  

 

- Összes bérköltség:      158 585 e Ft 

- Személyi jellegű egyéb kifizetések:        8 197 e Ft 

- Bérjárulékok:                               24 451 e Ft 

           

 Egyéb ráfordítások bemutatása:  

 

- Kerekítés:                18 e Ft 

 

10. Saját tőke változása: 

 

a 2020. évi saját tőke alakulása: 

 

    - Jegyzett tőke:                  3000 e Ft 

    - Eredménytartalék                                                                        0 e Ft 

    - Adózott eredmény:                                                                      0 e Ft 

 

 

a 2021. évi saját tőke alakulása: 

 

    - Jegyzett tőke:                  3000 e Ft 

    - Eredménytartalék                                                                        0 e Ft 

    - Adózott eredmény:                                                                      0 e Ft 

 

 

 

 

11. Társasági adó levezetése: 

 

Adózás előtti eredmény:        0 e Ft 

 

 Adóalap növelő tétel: 

 

- Számviteli törvény szerint elszámolt écs:             17 961 e Ft 

 

Összesen:          17 961 e Ft 

 

 Adóalap csökkentő tétel: 

 

     - Adótörvény alapján elszámolt écs:         17 961 e Ft 

 

           Összesen:           17 961 e Ft 

 

 

 Korrekciós tételekkel módosított adóalap:                                                  0 e Ft 

 

 



Beszámolót érintő lényeges módosító tételek bemutatása: 

1. Vállalkozásnak 2021-ben vállalkozási tevékenyégéből származóan árbevétele nem

volt, költsége nem merült fel.

2. Társaság a 2020. év novemberi bérköltségeket és bérjárulékokat 2021 január hónapban

számolta el.

3. Figyelembe véve a Civil tv. irányadó rendelkezéseit társaság az üzleti évben el nem

számolt értékcsökkenésre elhatárolást képzett, melyet a Számvitelről szóló tv. és a

Tárasági Adóról szóló tv. mellékletei alapján a számviteli politikával egyezően old fel.

4. A Támogatás időszak lejárata a már folyósított és a 2022.05.31-ig befolyó

pénzösszegek tekintetében az eredeti szerződéshez képest 2022.12.31.-re módosult.

Beszámolót készítette: Varga Zoltán mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 172958) 

Készült: 2022. május 12.

A beszámoló jelen formában közzétehető. 

        …………………………………………………………….. 

Ügyvezető 



Sorszám Megnevezés/Tartalom TárgyévElőző év

MUTATÓSZÁMOK MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit KFT (28814861-2-41) - 2021

2022.05.11

1. Befektetett eszközök aránya 5,74%0,13%
Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100

2. Eszközfőcsoportok aránya 1 641,73%76 043,10%
Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100

3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) 10,46%211,27%
Saját tőke / Befektetett eszközök * 100

4. Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) 13,23%N.A.
Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100

5. Eszközök fordulatszáma 0,000,00
Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz

6. Tárgyi eszközök hatékonysága 0,00%0,00%
Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100

7. Készletek fordulatszáma 0,000,00
Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100

8. Tárgyi eszközök aránya 4,59%0,00%
Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100

9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya 0,00%0,00%
Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100

10. Forgóeszközök aránya 94,26%99,80%
Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100

11. A források szerkezete 99,40%99,72%
Idegen forrás / Források összesen * 100

12. Tőkeerősség 0,60%0,28%
Saját tőke / Források összesen * 100

13. Tőkemultiplikátor 166,47360,65
Források összesen / Saját tőke

14. Tőkefeszültség mutatója 16 546,87%35 964,73%
Idegen forrás / Saját tőke * 100

15. Kötelezettségek részaránya 7,18%0,00%
Kötelezettségek / Források összege * 100

16. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója 0,00%0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

17. Saját tőke növekedési mutató 1,001,00
Saját tőke / Jegyzett tőke

18. Céltartalékok aránya 0,00%0,00%
Céltartalékok / Források összege * 100

19. Saját tőke növekedésének mértéke (1) 0,00%0,00%
Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100

20. Saját tőke növekedésének mértéke (2) 0,00%0,00%
Adózott eredmény / Saját tőke * 100

21. Tőke forgási sebessége 0,000,00
Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke

22. A tőkearányos adózott eredmény 0,000,00
Adózott eredmény / Saját tőke

23. Likviditási mutató 1 312,37%N.A.
Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100

24. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) 1 312,37%N.A.
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 1 311,82%N.A.
(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

26. Likviditási gyorsráta 13,04N.A.
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek

27. Készpénz likviditási mutató 13,03N.A.
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

2022.05.11 09:01:57
a program jogos felhasználója: Magic-Number Kft

1. oldalwww.rlb.hu



Sorszám Megnevezés/Tartalom TárgyévElőző év
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2022.05.11

28. Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) 1 303,39%N.A.
(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

29. Dinamikus likviditás 0,00%0,00%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

30. Hosszú távú likviditási mutató 0,00%0,00%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100

31. Hitelfedezettségi mutató 0,55%0,00%
Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100

32. Átlagos vevő futamidő 0,00 nap
Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele

33. Szállítók átfutási ideje 13,75 nap
Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások

34. Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz 0,00%0,00%
Vevők / Szállítók * 100

35. Eladósodottság mértéke 1 195,63%0,00%
Kötelezettségek / Saját tőke * 100

36. Eladósodottság foka 7,18%0,00%
Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100

37. Nettó eladósodottság foka 1 189,07%0,00%
(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100

38. Adósságállomány fedezettsége N.A.N.A.
Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100

39. Árbevételre vetített eladósodottság N.A.N.A.
(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100

40. Rövid távú eladósodottság N.A.N.A.
(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100

41. Adósságállomány aránya 0,00%0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100

42. A saját tőke aránya 100,00%100,00%
Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100

43. Értékesítés nettó árbevétele 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

44. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

45. Exportértékesítés nettó árbevétele 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

46. Exportarány 0,00%0,00%
Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100

47. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

48. Pénzügyi műveletek eredménye 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

49. Adózás előtti eredmény 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

50. Adózott eredmény 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100

51. Árbevétel arányos üzemi eredmény 0,00%0,00%
Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100

52. Tőkearányos üzemi eredmény 0,00%0,00%
Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100

53. Eszközhatékonyság 0,00%0,00%
Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100
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a program jogos felhasználója: Magic-Number Kft
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