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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont 2020-as éve sajnos, gyakorlatilag teljesen átalakult a váratlanul 

kitört világjárvány miatt, és most sem vagyunk a végén. Felépített terveinket meg kellett állítani, az 

anyagi ráfordítást igénylő feladatainkat azonnal leállítottuk. Cégünk gyakorlatilag kizárólagosan 

emberekkel foglalkozik, azok kisebb nagyobb csoportjával. Igyekeztünk cégünk alapműködését az 

online térbe áthelyezni, de sem a kvalitatív, sem a kvantitatív elvárásainknak nem tudtunk a saját 

elvárásainkhoz képest megfelelni. A tavaszi teljes bénultság után igyekezünk visszatérni a rendes 

kerékvágásba, sajnos azonban, az őszi, második hullám ismét megtorpanásra kényszerített minket. 

Ez határozza meg a 2021-es terveinket is, sok feladatunk maradt meg terv szintjén, ezért tartalmazza 

ezeket ismét ez a dokumentum. A 2020-as esztendőben, az fent ismertetett okok miatt szükségessé 

vált a munkavállalói létszám csökkentése is.  

 

Terveink között szerepel a Szóval Győzni kommunikációs bajnokság  III. fordulójának 

megrendezése, reméljük, már nyugodtabb feltételek mellett.  

A Magyar Tudományos Akadémia digitális könyvtárának távoli elérése lehetősége fölértékelődött, 

mert minden kollégánk, és a körén csoportosuló tanulók, hallgatók a kiépített VPN-s kapcsolat által 

bárhonnan elérhetik. 

Együttműködési megállapodásainknak igyekszünk megfelelni, értve ez alatt a Székesfehérvári 

kapcsolattal rendelkező felső oktatási intézményeket (Corvinus és Óbudai Egyetem), a városunk 

gazdasági gerincét alkotó, főként multinacionális gazdasági társaságokkal, valamint a fenntartó 

Önkormányzattal. 

Fontos az, hogy Cégünk képes legyen bármikor ismét a teljesértékű munkavégzésre, és ezzel az 

egyfajta, rendelkezésre állási állapotban tartjuk 

 

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 

A picit nyugalmasabb időszak lehetőséget adott arra, hogy optimalizáljuk Kutatóközpontunk 

működését, jutott idő a közép- és hosszútávú változtatásokhoz szükséges döntések előkészítésére. 

Három idősávban gondolkodunk, rövid-, közép-, és hosszútávú terveink vannak. Talán szokatlan 

módon, a hosszútávúakat érezzük fontosnak, ebből kiindulva próbáljuk meghatározni a közép-, majd 

rövidtávú elképzeléseinket.  
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• A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

 

Terveink között, azontúl, hogy kiscégként mozgékonynak és gyors reagálásúnak kell maradnunk, 

három nagy téma köré szeretnénk csoportosítani az életünket. Koordinálva a tudományos élet 

(kutatók, egyetemi tanárok, hallgatók), és a városüzemeltetés különböző terültén dolgozó 

Székesfehérvár Önkormányzatának kollégái, és az Önkormányzathoz kötődő szakemberek 

eredményes kooperációját. 

Első nagy, a Székesfehérvár működésének optimalizációjára irányuló kutatások lefolytatása, 

eredményeinek értelmezése. Ebbe tartozik a két felsőoktatási intézménnyel kötött 

keretmegállapodásunk létrehívása. A Budapesti Corvinus Egyetemmel Cégünk és a Városvezetés 

mellett működő szakemberek öt nagy témakört határozott meg közösen tartott szakmai 

workshopon, ezek: 

1. versenyképesség, innováció, vállalkozás; 

2. digitalizáció; 

3. környezet és társadalmi fenntarthatóság, energia és agrárgazdaság; 

4. társadalmi diverzitás, nemzetköziesedés, kultúra, sport; 

5. hálózatok, tanulás és tudás. 

 

Ennek elemeire bontása és precíz ütemezése, szintén közös feladat, a priorizálás után jelentkeznek 

költségelemként is, ami kutatási területenként árazódik be.  

 

Amit szeretnénk még megvalósítani, az az Óbudai Egyetemmel kötött keretmegállapodásban 

meghatározott kutatások: 

• start-upok világa (ökoszisztéma, koncepció megalkotásában való részvétel), 

• smart city fejlesztések (az okosváros geometriai alapjainak városüzemeltetési, 

közlekedésszervezési, közmű üzemeltetetési, turisztikai célú) megvalósítása közösségi 

adatnyeréssel, mobil felmérő rendszerek fejlesztésével, 

• panelházak építőmérnöki mozgásvizsgálata, 

• ipar vezérelte innováció (robotizáció, automatizáció tervezési, megvalósítási folyamatainak, 

valamint robotok programozásának vizsgálata), 

• smart manufacturing megoldások. 
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A másik nagyobb területcsoport a Magyar Városkutató Intézettel végzett Ipar 4.0 elnevezésű és 

egyéb, részvárosi kutatások felülvizsgálata, aktualizálása, ami azért bír nagy jelentőséggel, mert már 

van összehasonlítási alapunk, és egy város életében mindig a tendenciák alakulásából lehet 

szakszerű következtetéseket levonni, pontosabban, mint egy egyszeri látképre alapozni a 

döntéseket. 

 
Fontosnak érezzük, hogy találjunk Székesfehérvárhoz sok szegmensében hasonló, Európai 

nagyvárost, kiépítve velük kölcsönös együttműködést, kölcsönösen megosztva egymással a 

kialakult jógyakorlatainkat, tanulva egymás működési mechanizmusaiból. Ebben partnereink 

lehetnek Székesfehérvár testvérvárosai, de még inkább, az egyetemmel kapcsolatban álló városok. 

 
Harmadik fontos területe cégünknek, hogy megfelelő után követést biztosítson a Szóval győzni 

kommunikációs verseny döntősei részére, amelyek – a világjárvány kitöréséig –, heti, kétheti 

tréningek formájában zajlódtak, egyben tartva a közösséget, tematikus képzéseket nyújtva 

számukra, amivel olyan tulajdonságokat és készségeket sajátíthassanak el, ami speciális 

igényeiknek megfelel. Ezenfelül, a hozzánk kapcsolódó hallgatóknak, tanulóknak hozzáférést 

biztosítunk a bővülő hagyományos, valamint az egyre hasznosabbnak bizonyuló digitális 

könyvtárunkhoz. Reményeink szerint, ez a közösség ki tud egészülni a kommunikációs bajnokság 

2021-ben megrendezendő fordulójával, valamint a CZAKK és az Óbudai Egyetem hallgatóival. 

 
Digitális adatbázis elérési lehetőségeink jelenleg az alábbiak:  

JSTOR  

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

Cambridge University Press (CUP) Journals 

• Full Collection 

• Humanities and Social Sciences (HSS) Collection 

De Gruyter Journals 

• Social Sciences and Humanities Package 

EBSCO – Academic Search Ultimate 

1Elsevier – ScienceDirect 

1Oxford University Press (OUP) Journals  

• Social Sciences Collection 

Project MUSE 
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• Social Sciences Collection 

Taylor and Francis Online Library 

• Full Collection 

• Social Sciences and Humanities (SHH) Collection 

Wiley – Blackwell Online Journals 

• Full Collection 

• Social Sciences and Humanities (SHH) Collection 

Essential Collection 

Art and Sciences I. 

Art and Sciences VII. 

Art and Sciences XIV. 

EBSCO Communication and Mass Media Complete 

EBSCO Communication Source 

 

Ez a kapcsolat nem egyoldalú, mi is számítunk az ő speciális tudásukra, social media felhasználási 

és egyéb hírfogyasztási szokásaikat folyamatosan monitorozva, igazítva hozzá cégünk, városunk 

működését. 

A verseny alapításakor már kitűzött célja volt a Prosperis Alba Kutatóközpontnak, hogy létrejöjjön a 

Székesfehérváron tanulók köréből egy olyan közösség, amely a fiatalokat érintő problémák és 

megoldások keresésében is hosszú távon Székesfehérvár segítségére lehet. A kimagasló 

kommunikációs képességekkel rendelkező döntőseink részéről elhangzottak alapján rengeteg 

ötlettel és kezdeményezéssel, mintegy fókuszcsoportként funkcionálva segítenék a Prosperis Alba 

Kutatóközpont munkáját. 

 

A „Szóval győzni” kommunikációs bajnokság döntős körének bevonására 3 pilléres programsorozat 

megvalósításában gondolkodunk: 

 Tréning sorozat – 1. pillér 

Kommunikációs területenként interaktív tréning szervezése a fiatalok részére, szakmabeli 

előadókkal. 

 Integráció a Prosperis Alba kommunikációjába – 2. pillér 

Szívesen vállalkoznának a fiatalok vlog indítására. A videó anyagok Székesfehérvár alig 

ismert, vagy rendes körülmények között nem elérhető helyeire és hírességeire fognak 

koncentrálni. 
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A tervek szerint a Prosperis Alba Kutatóközpont weboldalán jelennének meg a fiatalok 

blogjai, amiben a generációs különbségeket, a kommunikáció fontosságát, a jövő kérdéseit 

feszegetik majd. 

Az elkövetkező „Szóval Győzni” kommunikációs bajnokság promóciójában is aktívan részt 

vállalnak. 

Továbbá segítenének városi rendezvények kommunikációs feladatainak ellátásában. 

 A „Szóval Győzni” klubjellegének kialakítása – 3. pillér 

A „Szóval győzni” kommunikációs bajnokságoknak javasolt az angolszász egyetemek 

klubjait alapul vennie, ahol maga a verseny a felvételi, a klubhoz tartozás pedig különleges 

fejlődési lehetőséget, kapcsolati tőkét és jó karrierkilátásokat garantál. Ez csak akkor 

működik, ha a generációknak kapcsolata van egymással, ezért a második „Szóval Győzni” 

kommunikációs bajnokság jelentkezőinek mentorálásába a mostani első generáció 

bevonása javasolt. Például közös, informális találkozók, a tapasztalatok megosztása, 

eszmecsere, valamint hivatalos mentorálási feladatok ellátása, a felkészülés során 

csoportokba rendeződve közös feladatmegoldás, és a verseny során a tavalyi döntősök 

különdíjazottat választanak. 

Tekintettel a csapat klubjellegére és a középtávú célokra, az elkövetkező években terveink 

szerint megvalósítható egy „Szóval Győzni” kommunikációs tábor megrendezése is. 

 

Ilyen fórumnak terveztük, és indítottuk – csak kimondottan – vállalkozásfejlesztési, élénkítési 

szándékkal, az Óbudai Egyetemmel közösen a PROA STARTUP workshopot, ugyanígy nem csak egy 

alkalomnak, vagy rövid folyamatnak tekintve a mentorált csapatok felkészülését, hanem a verseny 

után lekövetve, segítve a kialakult csapatok tanulmányait, esetleg a tényleges részvételüket a 

gazdasági életben.  

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar bevonásával PROA STARTUP workshopot, 

problémamegoldó és startup ötletgeneráló műhelymunkát szerveztünk székesfehérvári 

középiskolás diákokból álló csapatoknak. A székesfehérvári középiskolás fiataloknak biztosítunk 

lehetőséget, hogy megfogalmazhassanak egy problémát a saját környezetükből, amit először 

megoldandó feladattá, majd ötletté formálnak, s átültetnek egy startup korai fázisú, innovatív ötleten 

alapuló vállalkozási formába, üzletfejlesztési modellbe.  

 

Ezen kívül Cégünk kialakult heti, napi rutinja, hogy dokumentálja a városunk életét, fontosabb 

eseményeit, amit föl tudunk használni a Budapesti Corvinus Egyetem kulturális kutatásához. 
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Harmadik, a kapcsolatfelvétel szintjén tartó kezdeményezés, a CZAKK, kiegészülve az ÓE 

hallgatóival, akik szeretnének aktívan részt venni, a fent említett kutatásokban. 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont hosszú távú céljai között szerepelt és szerepel most is, már más 

szinten: 

 
Intézményesülés: Székesfehérváron kutatási konvergenciapontot, szellemi-tudományos centrumot 

létrehozni, különös figyelemmel a városban működő egyetemi és kutatási intézményekben folyó 

tudományos munkára. Ez a folyamat mélyült, CZAKK, „Szóval győzni”, PROA STARTUP workshop 

intézményesült a két egyetemmel való keretmegállapodásban, valamint a Magyar Városkutató 

Intézettel kialakult jó munkakapcsolatban, ami meghatározza a Cég 2021-es működését. 

 
Bekapcsolódás: Bekapcsolódni Székesfehérvár múltjának, jelenének és jövőjének koherens 

tudományos-szakmai vizsgálatába és megismerésébe, a várost tovább integrálni a hazai 

tudományos élet intézményi közegébe. Itt is léptünk nagyot előre, a Város szakembereit 

(Városgondok, városi főépítészt, a közlekedési iroda vezetőjét és a Fehérvári Programszervező Kft. 

ügyvezetőjét, ezt követően majd az utódintézményét) összekapcsoltuk a Corvinus megfelelő 

tudományos szakembereivel, célunk, hogy a három oldalú kapcsolat a kutatásokban jelen tudjon 

lenni az első lépések megtételétől. 

 
Nemzetköziesedés: Székesfehérvárt bevonni a nemzetközi tudományos kontextusba, 

együttműködések és tudományos-szakmai rendezvények útján. 

 
Innovatív kutatási tevékenységek: Újszerű nézőpontokat és módszereket ajánlani a város rövid, 

közép és hosszú távú stratégiáihoz. 

 
Tudomány és városfejlesztés: Tudományos-kutatási eredményekkel, elemzésekkel hozzájárulni a 

város fejlődéséhez. 

 
Tudománykommunikáció: Széles körű tudománykommunikációval szolgálni egy-egy társadalmilag 

fontos helyi-országos téma ésszerű megfontolását, a tudásközvetítést. A kommunikációt ebben az 

esetben is kétoldalúnak képzeljük el, a nálunk összegyűjtött információhalmazt megosztani a Város 

vezetésével, szakembereivel, valamint jelenti információk gyűjtését, hazai és nemzetközi 

konferenciákon való részvétellel. 
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Kutatói közösség építése: Kutatók számára is releváns témákat kínálni kutatási projektként, és a 

Székesfehérváron tovább tanulók számára hosszú távon kutatói életpályát lehetővé tenni. Célunk a 

duális és nem duális hallgatók szakmai / nyári gyakorlatának koordinálása, tartalommal való 

megtöltése, a hallgatók aktív bekapcsolása a város projektjeibe, akár úgy is, hogy egy hallgató része 

lehessen a projektnek annak tervezési fázisától egészen a megvalósulásáig. 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont tematikus stratégiája három évre szól és az alábbi tudományos 

területeket érinti: 

 

 Jövőkutatás – városi jövő, technológia, ipar, közlekedés 

 Jövőképesség-kutatás – reaktív, aktív és proaktív megküzdések 

 Demográfia – városi népesedés, család 

 Média- és kommunikációkutatás – médiafogyasztás, médiaértés, családi kommunikáció 

 Közgazdaság – munkapiaci előrejelzések, foglalkoztatás 

 Humán erőforrás kutatása – oktatás-képzés, módszertani megújulás, HR stratégiák 

 Városfejlesztés – okosvárosok, városi reziliencia 

 Kultúra – kulturális szokások változásai, életmód-vizsgálatok 

 

 

• A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZAKMAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének lényegesebb területei: 

 

Tudományos kutatás: adatgondozás, adatelemzés, adatbázis-építés, tanácsadás, publikáció, 

hazai/nemzetközi konferencián történő részvétel, előadások tartása, hazai/nemzetközi konferencia 

szervezése, tudományos eredményeken alapuló koncepció előkészítése, kidolgozása 

 

Tudományszervezés: együttműködések kialakítása, gondozása kutatóműhelyekkel, kutatói 

networking, jó gyakorlatok és kutatási eredmények megosztása, workshopok szervezése 

 

Tudománykommunikáció: rendszeres médiamegjelenés, tudományos ismeretterjesztő blog 

előkészítése, szervezése, társadalmi szalon előadásainak a koncepciója, előkészítése, szervezése, 
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kiválasztott célcsoportoknak verseny szervezése és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

ellátása, kiválasztott célcsoportoknak képzése, mentorálási program kidolgozása 

 

 

A fent jelzett tevékenységek közül a Prosperis Alba Kutatóközpont 2021. évi tudományos-szakmai 

feladatai: 

 

 a III. „Szóval győzni” középiskolai kommunikációs bajnokság szervezése, megvalósítása, 

majd a verseny szakmai utógondozása, tréningek szervezése, a 2019-es és 2020-as és a 

leendő, 2021-es döntősök együttműködésének kialakítása 

 PROA digitális adatbázis építésének folytatása, ezek hasznosítása, azaz megosztása a 

célcsoportokkal 

 Rezilienciakutatás / fejlesztés, együttműködve a NATO egyes szerveivel és a székesfehérvári 

Honvédelem és Társadalom Baráti kör egyesülettel a „Societal resilience as the foundation 

of security” program keretében 

 Tudományos, multidiszciplináris tanácsadó NETWORK kiépítése 

 Tudományos elemzések készítésének koordinálása 

 Workshopok rendezése (Budapesti Corvinus Egyetem, Óbudai Egyetem, és startupok) 

 Nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken PROA részvétel 

 Rendszeres médiamegjelenés 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont 2021. évi egyéb szervezési feladatai: 

 

 A munkaszervezet jogi, könyvviteli, humán erőforrás gazdálkodási, igazgatási, 

beszerzésekkel kapcsolatos, egyéb koordinációs feladatai ellátásának biztosítása, az 

egyéves tapasztalatok alapján már az igényre szabott beszerzések megvalósítása, mind 

berendezések, mind programok licenszének megvásárlásával. (ezen kérdéskör tekintetében 

cégünk 2020-ban végre megtalálta a megfelelő, professzionális partnert, a Székesfehérvár 

Városgondoksága Kft-ben, amelytől megbízási szerződés keretében tudjuk igénybe venni a 

vonatkozó szakemberek tudását, szakmai szolgáltatását)  

 A munkavégzéshez szükséges feltételek folyamatos biztosítása 

 A szervezet építése, folyamatok és eljárások leírása, fejlesztése 

 Üzleti terv, éves beszámoló készítése 
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 Részvétel, közreműködés, képviselet biztosítása a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő alapítói döntések előkészítésében 

 Részvétel, közreműködés, képviselet biztosítása a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság 

szakmai munkájában 

 

 

• PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK 

 

A Prosperis Alba Kutatóközpont koordinálja a város társadalomtudományi és humán kutatás-

fejlesztési tevékenységét, közreműködik a már említett önkormányzati feladatok ellátásában, 

szoros együttműködésben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 

 

A különböző tudományágakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységet számos kutatóközpont végez, 

de vannak olyan területek, amelyek tekintetében lokális feladatokat lát el a Prosperis Alba 

Kutatóközpont. Hazai viszonylatban tehát teljesen újszerű kezdeményezéssel és egyedülálló 

tevékenységi körrel kezdte meg működését. Egyedülálló, mert igyekszik a városban meglévő 

kutatásokat szintetizálni, a köztük lévő szinergiát fölerősíteni, esetleg specifikus kutatásokat 

indikálni, kutatási témakör például a jövőkutatás területe, hiszen ezzel kapcsolatos kutatásokat csak 

egyetemek végeznek. 

Konkrét elöljáró példa hiányában a Prosperis Alba Kutatóközpont Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával közösen fogalmazta meg azokat a magas színvonalú szakmai 

elvárásokat, amelyek alapján végzi tevékenységét. 

 

A folyamatosan fejlődő digitális világ, a mesterséges intelligencia, a robotika, a tudásalapú 

társadalom olyan előre nem látható kérdéseket vet fel, melyekre válaszokat kell adni, megoldásokat 

kell találni, alternatívákat kell felvázolni, hogy a jelenlegi bizakodásra okot adó gazdasági környezet, 

meglévő fejlődési ütem fenntartható és tovább fejleszthető legyen. A Prosperis Alba Kutatóközpont 

nemzetközi viszonylatban is elismert, tapasztalt szervezetekkel dolgozik együtt, és az elkövetkező 

időszakban már támaszkodhat azokra a különböző tudományos területeken dolgozó 

szakemberekre is, akiket a Prosperis Alba Kutatóközpont a tudományos kutatási munkákba bevon. 

Kiemelkedő és egyedi partnerünk az AlbaInnovár, aki élen jár ezen a területen az országban, és 

szintén városunkban fejti ki tevékenységét. 
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A tervek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem, ÓME, Magyar Városkutató Intézet szakembereivel 

és az ő kapcsolati hálójukkal egészül ki a Prosperis Alba Kutatóközpont kutatási szakmai 

tevékenységében közreműködők csapata, különös hangsúlyt fektetve a már említett európai 

városok városüzemeltetési jógyakorlatainak adaptálására. 

 

3. MŰKÖDÉSI TERV 

 

o Humán erőforrás bemutatása 

 

A fentiekben említett humán világjárvány miatt szükségessé vált cégünk humánerőforrás-

racionalizálása is. Kollégáink mintegy 40%-ától megváltunk (4 fő munkaviszonyának 

megszüntetése, valamint egy magasabb bérezésű kolléga fizetését csökkentettük 50%-kal).  

 

o Bevételek bemutatása 

 

A 2020-as évünket 100 m Ft önkormányzati támogatással terveztük. Ez a veszélyhelyzetre való 

tekintettel módosult. Ennek tükrében a 2021-es évünkre a 2019-es alappal, 80 m Ft 

önkormányzati támogatással számolunk. 

 

o Beruházási terv bemutatása 

 

Nem tervezünk nagyobb beruházást a 2021-es évben, vállalva ezzel azt a kockázatot, hogy a 

pandémiás helyzet elmúltával gyakorlatilag újra kell építeni a működési struktúránkat. 

 

o Költségek és ráfordítások  

 

A már említett csökkentett működéshez társuló csökkentett létszám is elegendő, így jelentős, 

mintegy 20 m Ft-os támogatás csökkentéssel tervezzük a 2021-es évet. 

 

 

4. PÉNZÜGYI TERV 
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o Eredmény bemutatása  

 

A Cég csökkentett támogatási mértékével értelemszerűen csökken Kutatóközpontunk 

bevétele. Ezt növeli a korábbi évek beruházásai miatt elhatárolt halasztott bevétel visszaírása 

(passzív időbeli elhatárolásból). Az anyagjellegű ráfordítás jelentősen csökkent 2019-hez 

képest, ez a nagyságrend marad meg 2021-re is. A bérek csökkenésének oka a kisebb 

alkalmazotti létszám. 

 

o Mérlegterv, finanszírozás 

 

A nettó tárgyi eszköz állomány csökken, az értékcsökkenés miatt, új nagyértékű beszerzést nem 

tervezünk. A passzív időbeli elhatárolások értékét csökkenti az előző években támogatásból 

megvalósult beruházásokra elhatárolt bevétel tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel 

megegyező visszaírása. 

 

 

5. KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATOK KEZELÉSE 

 

Kutatóközpontunk egyetlen kockázati tényezője a pandémiás helyzet elhúzódása, ami megnehezíti 

a Cég működését, és a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelését. 

 

 

Székesfehérvár, 2020. november 25. 
 
 
  
 Csanády László 
 Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. 
 ügyvezető 
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Statisztikai számjele:    26511335-7220-572-07
Cégjegyzék száma:        07-09-029284
Beszámolási időszak:   

(1)

EZER HUF

Sorszám 2019. 2020. várható 2021. terv

a c d
1 11 579 7 438 3 742
2 1 724 960 232
3 0 0 0
4 9 855 6 478 3 510
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 1 962 6 016 5 721
10 0 0 0
11 205 185 185
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 1 757 5 831 5 536
17 589 1 215 1 110
18 14 130 14 669 10 573

 
19 -8 654 3 347 3 347
20 3 000 3 000 3 000
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 1 -11 654 -11 653
25 0 12 000 12 000
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 -11 655 1 0
30 0 0 0
31 11 205 1 858 1 858
32 0 0 0
33 0 0 0
34 11 205 1 858 1 858
35 0 0 0
36 0 0 0
37 11 579 9 464 5 368
38 14 130 14 669 10 573

Székesfehérvár, 2020.11.25.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

  IV. EREDMÉNYTARTALÉK
  V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

  VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
E. Céltartalékok

  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
    Ebből:  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
    Ebből:  Valós értékelés értékelési tartaléka

  I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

     Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete
     Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzívák időbeli elhatárolások

 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

  III. TŐKETARTALÉK

  14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete
  IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

   11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
  III. ÉRTÉKPAPÍROK 

Források (passzívák)
D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)

  I. JEGYZETT TŐKE

   11. sorból Követelések értékelési különbözete
  II. KÖVETELÉSEK

B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)
  I. KÉSZLETEK

b
A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)
  I. IMMATERIÁLIS JAVAK

   6. sorból  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
   6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

    4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

     2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése
  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

Fordulónap:  

Egyszerűsített éves beszámoló  MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése

Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft
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Statisztikai számjele:    26511335-7220-572-07
Cégjegyzék száma:        07-09-029284
Beszámolási időszak:   

(1)

EZER HUF

Sorszám 2019. 2020. várható 2021. terv

a c d e

1 0 0 0

2 0 0 0

3 87 685 100 069 86 281

4 0 0 0

5 61 642 43 204 43 858

6 31 876 45 439 32 683

7 5 769 9 365 9 500

8 0 1 803 0

9 0 0 0

10 -11 602 258 240

11 4 1 0

12 0 0 0

13 57 78 85

14 -53 -77 -85

15 -11 655 181 155

16 0 180 155

17 -11 655 1 0

Székesfehérvár, 2020.11.25.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

(összköltség eljárással)

Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft

Fordulónap:  

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

II.  AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 

III. EGYÉB BEVÉTELEK

  Ebből: visszaírt értékvesztés

A tétel megnevezése

b
I.   ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

V.  SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

  Ebből: értékvesztés

A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. ADÓZOTT EREDMÉNY   (±C-X)

  Ebből: értékelési különbözet

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 
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